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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

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..!!

గిల్
ట్

"మేమ! మీరా?? "అడిగాడు రాబ ఎదురుగా వాకర సహాయంతో నెమమ్దిగా నడిచి వసుత్నన్ మె లిండా ని చూసూత్.
" మీరు?" గురుత్రానటుట్గా అడిగింది మెలిండా అతని వైపు తన కళళ్ జోడులోంచి ఎగా దిగా చూసూత్..
లూజుగా ఉనన్ జీనస్ మీద నీలపు పువువ్ల టాప వేసుకునన్ ఆవిడ తెలల్గా పొటిట్గా ఉంది. నీలి కళుళ్, పొటిట్గా కతిత్రించిన తెలల్ని వెండి
మబుబ్లాంటి గిరజాల జుటుట్. తీరైన ముకుక్, నవువ్తునన్టుట్నన్ పెదవులు.
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కార లోంచి వాకర ని దింపుకుని నెమమ్దిగా మెడికల సెంటర వైపుకు భారంగా అడుగులు వేసుత్నన్ ఆమె అతనిన్ పలకరింపు విని
ఆగింది.
ఆయాసపడుతునన్టుట్గా వగరుసూత్ నవివ్ంది. ఎరర్టి ఎండ ఆమె చెవికునన్ తెలల్ రాయి దుదుద్ మీద నించి ఆమె ముఖం మీద పడి
మెరిసింది..
" సారీ, నేను గురుత్ పటట్లేదు, వయసయిపోయింది కదా! మీరు నాతో కలిసి ఎపుప్డైనా పనిచేశారా?"
“మీరు మెలిండా కదూ! కౌనిస్లర? అనాన్డు చినన్ సంశయంతో.
" అవును, లిండానే" అందావిడ, నెమమ్దిగా
"కొనేన్ళళ్ కిర్తం మేము మీదగగ్రకొచాచ్ము" అనాన్డు అతను ఆవిడతో పాటు నడుసూత్
"అలాగా? నేను పార్కీట్స చేసే రోజులోల్ చాలామందిని కలిశేదానిన్ కదా, అందుకే తవ్రగా గురుత్ పటట్లేదు. మీరు ననున్
గురుత్పెటుట్కునన్ందుకు, పలకరించినందుకు చాలా సంతోషం" అందావిడ అతి నెమమ్దిగా నడుసూత్..
అపప్టికి సుఫ్రించినవాడిలా అతను " అరే! ఆగండి. నేను వీల చెయిర తెసాత్ను, మా దగగ్ర ఈ మధయ్ అధునాతనమైనవి వచాచ్యి,
మీకు చాలా సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది" అంటూ పరిగెతాత్డు ఆవిడ ఏదో చెపప్బోతునాన్ వినకుండా.
మరో నాలుగు నిమిషాలోల్ వచాచ్డు అతను కొతత్గా మెరుసుత్నన్ వీల చెయిర తో. ఆవిడ చేతిలోని వాకర తీసి పకక్గా పెటిట్ ఆమెని వీల
చెయిర లో కూరోచ్బెటాట్డు.
" దీనికి మోటార ఉనన్టుట్ంది కదా! నేను వెళళ్గలను, మీకు పని ఉంటుంది కదా" అంది లిండా మొహమాటంగా, హాసప్టల దుసుత్లోల్
ఉనన్ అతనిన్ చూసూత్.
" అయోయ్, పరవాలేదు మేమ! నాకు బేర్క టైం ఉంది ఇపుప్డు" అనాన్డు నెమమ్దిగా చెయిరిన్ తోసూత్ ఆవిడ చేతి బేగ ని కురీచ్ కి తగిలించి
ఆవిడ చేతిలో చినన్ నీళళ్ సీసా, కాగితపు నేపిక్న ఉంచుతూ.
ఆవిడ మంచినీళుళ్ తాగి ముఖం తుడుచుకునాన్కా..
" చెపప్ండి. ఏం పరీక్షలకోసం వచాచ్రు? ఏ వైపుకు వెళాళ్లి?" అని అడిగాడు. ఆవిడ చెపిప్న మాటలు శర్దధ్గా విని అటువైపుగా కురీచ్ని
నడిపాడు..
రాబరట్ కి దాదాపు నలభై ఐదు సంవతస్రాలుండచుచ్.ఎతుత్గా బలంగా ఉంటాడు. విశాలమైన నుదురు, కొనతేలిన ముకుక్, చినన్
ఆకుపచచ్టి కళుళ్.
" మీరు లీజా భరత్ కదూ!" లిండా గురుత్చేసుకునన్టుట్గా అంది..
" యెస, గురుత్ పటాట్రు కదా!" అనాన్డు.
" మీరు ఇకక్డ? డాకట్ర కాదుగా?”
" కాదు, ఈ మధయ్నే ఇకక్డ చేరాను సూపరైవ్జర గా. పారట్ టైం అనుకోండి" అనాన్డు
" అలాగా? లీజా ఎలా ఉనాన్రు?" అడిగింది లిండా..
" లీజా!!" అంటూ ఆగాడు ఒకక్ క్షణం..
------------------చెపప్ండి మీ సమసయ్ ఏమిటి? అడిగింది లిండా తన ఎదురుగా కూరుచ్నన్ దంపతులని చూసూత్.. ముపైఫ్లోల్ ఉంటారు వారిదద్రూ..
ఆవిడ తెలల్గా, సనన్గా బొమమ్లా ఉంది.
అతను ఎతుత్గా హుందాగా, అందంగా ఉనాన్డు.
ఇదద్రిమధాయ్ చెపప్కుండానే కనిపిసుత్నన్ పేర్మ.
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ఒక రిలేషనిష్ప కౌనిస్లర గా లిండా తనదగగ్రకొచేచ్వారిని తవ్రగా, సులభంగా అంచనా వెయయ్గలదు.
‘ వీరిదద్రూ అందంగా, ఆనందం గా ఉనాన్రు, సమసయ్ ఏమయిఉండవచుచ్? ‘అనుకుందో క్షణం సేపు.
అదే మాట వారితో అంటూ..” నాతో ఏం పని? చెపప్ండి !” అంది నవువ్తూ..
" నాకెమీ లేదు మేం, ఇదంతా రాబ పని" అంది లీజ నవువ్తూ.. ఆమెతో పాటు నవువ్తునన్ ఆమె తేనె కళుళ్.
" ఓ లిజ.. అదంతా నీ మంచితనం" అనాన్డు రాబ. అతనామాట అనగానే ఇదద్రూ చేతులు కలుపుకునాన్రు.
ఇదద్రినీ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది మెలిండా.
"నైస, ఇపుప్డు విషయమేమిటో చెపప్ండి" అంది తనే.

"నా పేరు రాబ, తను లిజా, ఎలిజబెత నా భారయ్.. నేనెంతో మంచి భరత్గా ఉండాలనుకుంటాను కానీ ఉండలేకపోతునాన్నని
అనుమానం. తను చాలా మంచిది, ఎపుప్డూ చెపప్దు కానీ తను బాధ పడుతోంది అని నా అభిపార్యం" అని అతను చెపూత్ ఉండగానే
" పీల్జ రాబ! నాకేమీ లేదు, ఐ యాం హాపీ విత యూ అండ అవర లైఫ. నువువ్, నా ఉదోయ్గం, నా హాబీ. నాకు చాలా హాయిగా ఉంది.
ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్ను నీకు?" అంది లీజ. ఆమె గొంతులో ఎంతో అనునయం, శాంతం తపప్ లీలా మాతర్ంగానైనా మరే భావమూ లేదు..
“సరే? మీరిదద్రూ నా మాట వినండి. కాసే మీ ఇదద్రితోనూ విడి విడిగా మాటాల్డతాను!” అంది మెలిండా.
ఆ తరావ్త రాబరట్ చెపిప్న మాటలు విని ఆశచ్రయ్పోయింది మెలిండా. ఇలాంటివాళుళ్ కూడా ఉంటారా? ఇంత సునిన్తంగా
ఆలోచిసాత్రా? అనిపించింది ఆమెకి.
“అవును మేమ! నా ఉదోయ్గరీతాయ్ నేను చాలా రోజులపాటు టూరల్ మీద ఉండవలసి వసుత్ంది.దానితో నా మనసంతా తటుట్కోలెని బాధ.
తను ఒకక్రేత్ ఉంటుందనీ, తనకి కావలసినంత టైము నేను ఇవవ్లేకపోతునాన్నని చాలా గిలీట్గా ఉంటుంది. నేనెకక్డునాన్ తన మీదే నా ధాయ్స ఉంటుంది.
ఒకక్రేత్ ఏంచేసోత్ందో? నేను పటీట్ంచుకోలేదని ఎంత బాధ పడుతోందో? అని నాకు ఎపుప్డూ దిగులుగా ఉంటుంద. నేను చాలాకాలం ఒకక్డినే పెరిగాను,
అందుకే ఒంటరితనంలోని బాధ ఏమిటో నాకు తెలుసు. నామీద పేర్మతో చెపప్దు కానీ లీజాని నేను సరిగా చూసుకోలేకపోతునాన్ని నాకు చాలా గిలీట్గా
ఉంటుంది. నావరకూ నాకు ఒకక్డినే ఉండాలంటే తగని బాధ, నాదైన కుటుంబం ఉండాలని నా ఆశ” అంటూ దాదాపు ఐదు నిమిషాలు చెపాప్డు.
“మీకెందుకు అలా అనిపించాలి? ఆవిడ బాగానే ఉందిగా? “ అంది మెలిండా ఆశచ్రయ్ంగా.
" పైకేమీ అనదు అని నా అనుమానం" అంటూ చాలా సేపు బాధ పడిన అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసి. సరే, నేను తనతో మాటాల్డి మీకు
చెపాత్ను" అంది చిరునవువ్తో.
ఆ తరావ్త లీజా తో మాటాల్డింది ఆవిడ.
" రాబ పర్వరత్న కొతత్ కాదు మేమ! మా పెళిళ్ అయినపప్టినించీ చూసుత్నన్దే.
అతనికి నేనంటే ఎంతో పేర్మ. ఆ పేర్మలోనే నేనేం చెపిప్నా వినిపించుకోడు. నేను నరస్రీ టీచర గా ఉదోయ్గం చేసాత్ను. చినన్ పిలల్ లతో
గడపడం నాకెంతో ఇషట్ం. అలాగే నేను కొదిద్గా పేరునన్ చితర్కారిణిని కూడా. పాటలు వింటూ బొమమ్లు వేసుకుంటూ ఉంటే నాకు కాలం ఎలా
కరిగిపోతుందో కూడా తెలీదు. అలాగని నేను రాబ ని మిస అవనని కాదు, తపప్కుండా అవుతాను.
పర్తీ సతరీ లాగే నా భరత్ ఎపుప్డూ నా దగగ్రే ఉండాలని కోరుకుంటాను, కానీ అనిన్ వేళలా సాధయ్మయేయ్ పనేనా అది? మీరు చెపప్ండి. అదే
మాట తనతో అంటే ఏదో అంటాడు. గటిట్గా అంటే అతనిమీద నాకు పేర్మ లేదనుకునతే పర్మాదం ఉందని నేను గటిట్గా చెపప్లేను.
తన ఉదోయ్గం ఏవిటో, ఎలా ఉంటుందో తెలిసి మరీ చేసుకునాన్ను, ఆ మాతర్ం నేను అరధ్ం చేసుకోలేకపోతే ఎలా? అనుకుంటాను నేను.
లేని దానిగురించి కాక మేము కలిసి ఉండే రోజులు ఆనందంగా ఉండాలని పర్యతిన్సాత్ను.అంతే! “అంది నవువ్తూ..
ఆలోచనా విధానానికి మెలిండాకి ఎంతో ముచచ్ట వేసింది.
" ఎంత బాగా చెపాప్రు! మీ భరత్ ఎందుకు ఇలా ఆలోచించలేకపోతునాన్రు?" అంది మెలిండా ఆశచ్రయ్ంగా.
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" తను చాలా సునిన్త మనసుక్డు, అతి నెమమ్ది. తనవారెవరికీ ఎలాంటి అసౌకరాయ్నిన్ సహించలేడు, వాళళ్కేదైనా బాధ కలగవచచ్నన్
ఊహనే భరించలేడు. అదే అతనిన్ ఇలా ఆలోచించేలా చేసుత్ంది. ఇంత సునిన్తంగా మగవాళుళ్ ఉంటారా? అనిపిసుత్ంది" అంది లీజా.
" సునిన్తంగా ఆలోచించడానికి గెండర తో సంబంధం ఉండదుగా లీజా! అది మనుషులోల్ ఉండే గుణాలోల్ ఒకటి కదా" అంది మెలిండా
తను కూడా చిరునవువ్తో.
ఆ తరావ్త రెండు మూడు సారుల్ కలిసారువాళుళ్ మెలిండాని. భరత్లు తమని పటిట్ంచుకోవడలేదని ఫిరాయ్దులు చేసే భారయ్లుంటారు కానీ
ఇంత చకక్గా ఆలోచించే భారయ్లుంటారా? ఇలాంటి భరత్లు కూడా ఉంటారా? అనుకుంటూనే రాబ కి తగగ్టుట్గా నచచ్చెపిప్ సమాధానపరిచింది.
లీజా సహాయంతో రాబ సమసయ్ని చాలావరకూ తీరిచ్ంది మెలిండా.
ఇదద్రికీ దాదాపు అవే విషయాలు ఒకేసారి గురొత్చిచ్ నవువ్ వచిచ్ంది..
" ఇపుప్డు ఎలా ఉనాన్రు మీరిదద్రు? మీ పార్బెల్ం సాలవ్ అయిందా? ఉదోయ్గం మారేచ్సారు కదా!” అంది మెలిండా నవువ్తూ.
అతను నవువ్ ఆపి 'ఇపుప్డు ఆ అవసరమే లేదు, లీజాయే లేదు" అనాన్డు భారంగా.
" అంటే?" అంది మెలిండా అనుమానంగా.
" అవును మేమ!మీరు వినన్ది నిజమే, మూడేళళ్కిర్తమే ననున్ వదిలేసి”.. అంటూ ఆగిపోయాడు అతను..
మోదటినించి ఒంటరిగా పెరిగిన రాబ కి మనుషులంటే ఎంతో పేర్మ, ఎపుప్డూ తన సవ్ంత వాళళ్తో ఉండాలని కోరుకునే అతనికి,
లీజా యే సరవ్సవ్ంగా భావించే అతనికి అది ఎంత పెదద్ దెబోబ్ ఆవిడ అరధ్ం చేసుకోగలదు..
తన వీల చెయిర తోసుత్నన్ అతని చేతి మీద మృదుగువుగా తడుతూ చెపిప్ందావిద..
" ఓ, నో" ఇలా జరిగి ఉండకూడదు" అంది.
" జరిగింది మేమ! నా చేతిలో చెయియ్ ఉంచుకునే ననున్ వదిలేసి వెళిళ్పోయింది, నేను చూసూత్ ఉండగానే" అనాన్డు రాబ గదగ్దమైన
గొంతుతో
" ఐ యాం సారీ" అంది మెలిండా నెమమ్దిగా.
“నేను కూడా పర్సుత్తం సారీ యే ఫీల అవుతునాన్ను మేమ! “అనాన్డు రాబ హఠాతుత్గా.
“అదేమిటి? సారీ ఎందుకు? “ అంది మెలిండా అరధ్ం కానటుట్..
"మీ టెసట్ లు కానీండి, తరావ్త మాటాల్డదాం!" అనాన్డు రాబ
మరో అరగంట తరావ్త హాసప్టల కేఫెటీరియాలో కూరుచ్నారిదాద్రూ..
" ఇపుప్డు చెపప్ండి రాబ, ఏమిటి విషయం?" అంది మెలిండా శాంతంగా.
" ఎలా చెపాప్లో తెలీడం లేదు, ననున్ గిలట్ అదే అపరాధ భావం తొలిచేసోంది" అనాన్డు రాబ.
" ఇదే మాట అపుప్డూ అనాన్రు కదా, అపుప్డు లీజా ని పటిట్ంచుకోలేదని ఆవిడ బాధపడుతోందని మీరు భావించడం వలల్.
ఇపుప్డేమిటి?" అంది..
ఒకక్ క్షణం ఆగిపోయాడు, ఏమి చెపప్లేనటుట్ ఉండిపోయాడు. పెళిళ్ ఉంగరం లేని తన చేతి వైపు చూసుకుంటూ మౌనంగా
ఉండిపోయాడు..
అతని చేతిని మృదువుగా సప్ృశిసూత్ అంది మెలిండా..
" చెపప్ండి రాబ! ఏమిటి విషయం?" అంది...
" నేను, ఐ యాం డేటింగ బెర్ండా నౌ.."
" అదేం తపుప్ కాదే?" అంది మెలిండా.
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“నా సంగతి మీకు తెలుసుగా మేడమ! ఏను ఒకక్డినీ ఉండలేను, ఎపుడూ నావాళైళ్న మనుషుల మధయ ఉండాలని కోరుకుంటాను
కదా, అందుకే లీజా దూరమైన దుఖానిన్ మరిచిపోవడానికే.."
" నాకు గురుత్ంది, లీజా చెపిప్న మాటలు. అయితే సమసేయ్ముంది?”
“ఉంది మేడం.. నా గిలట్ మళీళ్ అదే!” అనాన్డు దిగులుగా.
“గిలాట్? అదేమిటి?”
“అవును, ఈసారి మా ఇదద్రిదీ.. నేను డేట చేసుత్నన్ బెర్ండా ఎవరో కాదు లీజా బెసట్ ఫెర్ండ.
లీజా పోయిన కొతత్లో బెర్ండా నాకెంతో సహాయం చేసింది. ఎమోషనల గా నాకెంతో సపోరట్ నిచిచ్ంది, తన నెచెచ్లి జాఞ్పకాలనుంచి
నేను వీలైనంత తవ్రగా బయటపడడానికి, మళీళ్ మామూ లు మనిషినవడానికి ఎంతో తోడప్డింది. ఆ కర్మంలోనే మేము ఎపుప్డో ఒకరినొకరు ఇషట్పడాడ్ం.
ఇపుప్డా పేర్మ బంధానిన్ పెళిళ్గా మారుచ్కోవాలని అనుకుంటునాన్ం. కానీ ఇదద్రి మనసులోల్నూ లీజాకి అనాయ్యం చేసుత్నన్ భావన రోజు రోజుకీ పెదద్దవుతూ
మమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెడుతోంది. రెండు మూడు సారుల్ పెళిళ్కి డేట అనుకునాన్ం కానీ ఈ కారణం వలేల్ వాయిదా వేసాం. ఏం చెయాయ్లో తెలీడం లేదు..
యాధృచిచ్కమే అయినా మీరు కనిపించడం ఒకరకంగా అదృషట్మే నాకు. ఎవరికీ చెపుప్కోలేని నా సమసయ్ ఇదే" అనాన్డు అతను.
తడికళళ్తో, నెరిసిన గడడ్ంతో ఉనన్ అతని ముఖంలో దైనయ్ం సప్షట్ంగా కనిపించింది మెలిండాకి.
కాఫీ తాగుతూ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించిందావిడ.
ఆవిడ మనసులో అసప్షట్ంగా మెదులుతునన్ ఆలోచన. ఎదురుగా ఉనన్ అతనికి ఏం చెపాప్లా?అని..
ఆ తరావ్త నెమమ్దిగా అంది..
" లీజా చాలా పాజిటివ గా ఉండే వయ్కిత్. తనకి మీరంటే ఎంతో పేర్మ, భరత్నుండి విడిపోయిన తన సేన్హితురాలు తన భరత్ని బాగా
చూసుకోగలదనన్ నమమ్కం ఆమెకి తపప్కుండా ఉంటుంది. అదే లీజా కోరుకుంటూంది కూడా. బెర్ండా ని చేసుకుంటే లీజా కి అనాయ్యం చేసినటుట్గా మీరు
అనుకోకండి. ఇంత సునిన్తంగా ఆలోచిసేత్ ఏ పనీ చెయయ్లేరు. అందుకని మీరు ఎకుక్వగా ఆలోచించకుండా మిగిలిఉనన్ జీవితానిన్ కోరుకునన్ విధంగా
జీవించండి. ఐ విష యూ ఆల ది బెసట్!” అంది అతని భుజం మీద తడుతూ..
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