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           అతను చినన్తనం నుంచీ చాలా బిడియసుత్డు. నలుగురి ఎదుట మాటాల్డలేడు ఆడవాళళ్తో అయితే అసస్లు 
మాటాల్డలేడు.కారణం పైన చెపిప్నదే. అటాల్ అని ఆడవాళళ్ని చూడగానే ఖంగారు పడటం , మాట తడబడటం లాటి 
అనవసరమైన లక్షణాలేమీ లేవు. (నీ కెలా తెలుసు అంటారేమో.అదంతే). అతను కలిప్ంచుకుని  వాళళ్తో సంభాషణ 
పెంచుకోడు.ఏదో అడిగిన దానికి ముకత్సరిగా సమాధానం చెపప్టం , అవతలికి వెళిల్పోవటం జరుగుతుంది. 

         సూక్లోల్ పిలల్లు అతనిన్ ఈ విషయంలో ఆట పటిట్సూత్ ఉండేవారు. ఆడపిలల్లయితే వచీచ్రాని పమిటల మాటున 
నవువ్లు దాచుకునేవాళుల్.ఒక రకంగా ఇది అతని మంచికే ఉపయోగపడింది. 
        “మీ అబాబ్యి కేమమామ్ నికేష్పంగా ఉంటాడు. శర్దధ్గా  చదువుకుంటాడు. ఈకాలం(?) పిలల్లలాగా ఆడపిలల్లతో 
పోచుకోలు కబురుల్ పెటుట్కోడు.”టూకీగా ఇది అతనిన్గమనించిన  ఆడవాళుళ్ ఇచిచ్న సరిట్ఫికేట.            
 తలిల్ ఆ మాటలు విని మెచుచ్కోలుగా కొడుకుని చూసి మురిసిపోయేది. 
         దానితో అతనికి ఒక రకమయిన అభిపార్యం ఏరప్డింది. ఆడవారితో మాటాల్డటం , తిరగటం లాంటివి చేసేత్ తన 
చదువు గటార్ పాడయి పోతాయి. ఈ అభిపార్యం వయసుతో పాటు పెరిగిపోయి ముదిరిపోయింది. 
         కాలేజీలో చదువుకునే రోజులోల్ కూడా అదే ధోరణి కొనసాగించాడు.వయసుతో పాటు వచేచ్ చిలిపి భావాలు  
అతనిలో కలిగినా వాటిని అణచి వేసేవాడు. అతనితో మాటాల్డాలని కొందరు ఆడవాళుళ్ పర్యతిన్ంచేవాళుల్.మొదటోల్ 
సరదాగా తీసుకునాన్ కొనాన్ళుల్ పోయిన తరావ్త  అది పటుట్దలగా మారింది, ముఖయ్ంగా అతని సహాధాయ్యి 
లలితకి.కలవారి అమామ్యి. తొలిచూపులోనే పేర్మించేయకపోయినా కర్మేపీ ఇతనిమీద మంచి అభిపార్యం 
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ఏరప్రచుకుంది. ఒకటి,రెండు పేర్మలేఖలాల్ంటివి కూడా మంచి రోజు(?) చూసుకుని వార్సేసింది.అయినా అతనిలో చలనం 
లేదు. 
          ఒకరోజు కాలేజి కాంటినోల్ అతనిన్ నిలదీసి,”ఏమండీ నా ఉతత్రాలు అందాయా?”ఆతృతగా పర్శిన్ంచింది లలిత. 
         ‘ ఆ... ఊ’ అనాన్డేకానీ సరయిన సమాధానం ఇవవ్లేదు. 
         “ఏమండీ. నాతో మాటాల్డాలని అనిపించటం లేదా?” 
         “ అబేబ్ అదేం కాదు” తడబడాడ్డు. 
         “మరి” అని ఆమె రెటిట్ంచటంతో అతనికి ఏం మాటాల్డాలో తెలీలేదు. 
         “ఓ నాకు తెలిసింది లెండి. నాతో మాటాల్డితే నోటి ముతాయ్లు రాలిపోతాయని “ గలగలా నవేవ్సింది. 
         “మీరటాల్ అనటం బాగాలేదు.అయినా నాకు ఆడవాళళ్తో మాటాల్డాలనిపించదు.” 
         “హారోమ్నడ్ఫిషియనీస్”అతనికి వినబడీ వినబడకుండా అనన్ది, కిసుకుక్న నవువ్తూ. 
        “ఏమిటంటునాన్రు?” అనాన్డతను ఒకింత ఖంగారుగా. 
        “నా ఉతత్రాలకి సమాధానం రాయలేదేం?” 
        “మీరటాల్ అడిగితే నేనేమీ చెపప్లేను అయినా ఆడపిలల్లు అటాల్ ఉతత్రాలు రాసాత్రా?” 
        “ఈ కాలం మగపిలల్లు ఊతత్రాలతో ఆగుతారా?” అనన్ది కొంటెగా. 
        “ఏమయినా నాకు మీ వరస నచచ్లేదు”. 
        “నాకూ మీ వరస నచచ్లేదు. చూసేత్ ఈ శతాబద్ం పర్వరాఖుయ్డిలా ఉనాన్రు.” 
        “...................” 
       “ఇంతకీ ఏమిటంటారూ?”అనన్ది ఒకింత విసుగు చూపిసూత్ . 
       బికక్మొగమే సమాధానం. 
         “సరే ఇంతవరకూ ఏమీ అనలేదు.నే ఒకటే అడుగుతాను సూటిగా నా కళల్లోకి చూసి చెపప్ండి, నేనంటే మీకు 
ఇషట్మేనా?” 
         ఆమె కళల్లోకి చూడలేక ఇషట్మేననన్టుల్ తల ఊపాడు. 
         సిగన్ల రెకక్ వంగింది, ఆమె పటుట్దల, ఇరువైపు పెదద్ల అంగీకారం తో వారిదద్రూ ఒకటయారు. ఇదద్రు 
ఆడపిలల్లు. మామగారి పరపతితో ఉదోయ్గం లో చేరాడు. 
        పెళిల్ అయినా తరావ్త కూడా అతని అభిపార్యం లో (ఆడవారి విషయం లో) మారుప్ రాలేదు. లలిత అతని 
అమాయకతావ్నిన్ చూసి వరించిందేమో భరత్ నడవడిక మీద ఆమెకు కొండంత నమమ్కం ఉండేది. అందువలేల్ పురిటికి 
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రెండు సారుల్ పుటిట్ంటికి వెళిల్నపుప్డు అటు మూడు నెలలు ,ఇటు మూడు నెలలు  వెరసి ఆరేసి నెలలు పుటిట్ంటోల్నే ఉండేది. 
పైగా ఆడవాళళ్తో మాటాల్డితేనే అపారాధ్లకు దారితీసోత్ందేమోననే అతని మనసత్తావ్నిన్ చూసి” మీరు భలేవారేనండి”అని 
పైకి గలగలా నవివ్నా మనసు పర్శాంతంగా  ఉండేది.  
         అందుకు ఒక దృషాట్ంతం పెళళ్యిన కొతత్లోనే జరిగింది. 
         లలిత  సేన్హితురాలు శాయ్మల వీళిళ్ంటికి వచిచ్ంది.”నమసాక్రం మోహన గారూ” అంటూ అపుప్డే ఆఫీసు నుండి 
వసుత్నన్ లలిత భరత్ను  పలకరించింది.  
        “ నమసాక్రం”అని తడబడుతూ పర్తి నమసాక్రం చేసి అవతలి గదిలోకి వెళిల్పోయాడు.  
        “అదేమిటే మీ ఆయన ఉలుకుపలుకు లేకుండా వెళిల్పోయాడు. సిగాగ్ ,భయమా లేక నువువ్ ఆయనిన్ ...”అంటూ 
పార్రంభించింది. 
       “అబేబ్ అదేం కాదే. ఆఫీసు నుండి అలసటగా వచాచ్రు. నినెన్పుప్డో మా పెళిల్ లో చూడటమే కదా. సరిగా గురుత్ 
పటుట్ండరు” అని సరిద్ చెపిప్ భరత్ గదిలోకి వెళిళ్  
       “మా శాయ్ము వచిచ్ందండీ” అనన్ది,రుసరుసలాడుతూ 
       “ఆ “ అని ఊరుకునాన్డు 
        “అదేమిటి మా శాయ్మలతో మాటాల్డరా!”.  
        “ఇది మరి బాగుంది. ఆవిడతో నాకేం మాటలుంటాయి?” 
        “మాటాల్డాలంటే బోలెడుంటాయి. కనీసం వాళళ్ కుటుంబం గురించయినా అడగవచుచ్ కదా. సినిమాలు, టివి 
కారయ్కర్మాలు....  మాటాల్డాలంటే విషయాలే ఉండవా?” 
       “అవనీన్ ఆవిడతో ఎందుకు,నా కిషట్ం ఉండదు.” 
        “అవును లెండి. అదే మీ ఆఫీసులో ఆడవాళళ్తో అయితే గంటల తరబడి మాటాల్డతారు” అనన్ది భారతనారిలాగా 
ముకుక్ తుడుచుకుంటూ. 
        సేన్హితురాలు ముందు తల కొటేట్సినటుల్గా ఉంది ఆమెకు. 
       “భలే దానివోయ నేను నీతోనూ, మా అమమ్తోనూ తపప్ మరెవరితోనయినా మాటాల్డటం నువువ్ ఎపుప్డయినా 
చూశావా!” 
        ‘హారోమ్న డెఫీషియనీస్’ అంటూ నవేవ్సింది. అంతకు మించి ఇంకేమీ చేయలేకపోయింది. ఈ సంఘటనతో భరత్ 
మీద ఆమెకు ఉనన్ అభిపార్యం ఇంకా బలపడిపోయింది. అది మారుచ్కునే సందరభ్ం కానీ, అవసరం కానీ ఆమెకు 
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రాలేదు.ఈ రోజులోల్ ‘ఇంకా ఇలాంటి వారు ఉనాన్రా!  ఉంటారు, నూటికో కోటికో ఒకక్రు ఇంకొక ఆడదానిన్ కనీసం 
కనెన్తత్యినా చూడనివాళుల్, మా ఆయనలాగా’ అని మురిసిపోయేది. 
         వాళళ్ ఇదద్రు పిలల్లు పెదద్ వాళల్వుతునాన్రు. గౌను,సక్రుట్ సాథ్యి నుంచి నిలిచీ నిలవని చునిన్ కాలేజీ సాథ్యికి 
వచేచ్శారు. తమ వయసు పిలల్లతో సేన్హాలు, ఒకళల్ ఇంటికి ఒకళల్ రాకపోకలు జరుగుతునాన్యి. వయసు తెచిచ్న 
మారుప్తో మోహన కు ఇదివరకు లాగా మాటాల్డాలంటే బెరుకుతనం పోయి , ఇక మాటాల్డినా తపుప్లేదు అని కర్మేపీ 
అనుకోవటం, అమలు చేయటం  పార్రంభించాడు. దానికి తోడు వచేచ్ పిలల్లు కూడా అంకుల అంటూ మాటాల్డుతూ 
ఉండేవారు వాళళ్ కాలేజీ సంగతులు,సేన్హితుల గురించి చెపుతుండేవారు. 
        కానీ ఈ మధయ్ తమ తండిర్ వాలకం మోహన పెదద్ అమామ్యికి నచచ్టం లేదు. 
       ఆ అమామ్యి’ మా నానన్ ఇదివరకే నయం ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా ఉండేవాడు. ఇపుప్డేమిటో వచిచ్న 
పర్తివాళల్తోనూ మాటాల్డేసుత్నాన్రు. ముఖయ్ంగా మా పర్మీలయితే మరీనూ చునిన్ జారిపోయినా పటిట్ంచుకోదు, సరుద్కోదు’ 
అనుకోవటం పార్రంభించింది. 
       ఒక రోజు ఉండబటట్లేక తన తలిల్ దగగ్ర ఈ పర్సాత్వన తెచిచ్ంది. 
      “అమామ్ నానన్గారేమిటే ఇలా తయారయాయ్రు?” అంటూ. 
      విషయం అరథ్ం కాని  లలితమమ్ తెలల్బోయి చూసింది. 
      “నానన్ ఇదివరకే నయం.చకక్గా తన గదిలో కూరుచ్ని ఆయన పనులేమిటో చేసుకునేవారు. ఇపుప్డేమో మా 
ఫెర్ండుస్తో మాటాల్డేసుత్నాన్రు. ఆ పర్మీలయితే మరీనూ. నానన్ మీదపడి మాటాల్డేసుత్ంది. నానన్ మారిపోతునాన్రమామ్. 
ఇదివరకు లాగా కాదు అందరు ఆడవాళళ్తోనూ మాటాల్డేసుత్నాన్రు.నానన్ వరసేమీ బాగాలేదు” అని ఖచిచ్తంగా 
చెపేప్సింది. 
       తలిల్ తెలల్బోయింది. కొంతసేపటికి తేరుకుని, 
      “ ఛ నానన్ చాలా మంచివారు. అటువంటివేమీ మనసులో పెటుట్కోకు. అయినా వాళళ్నీ తన పిలల్లనుకుంటారు. మీ 
అందరిదీ ఒకే వయసుకదా” అని సరిద్చెపిప్నా భరత్ మీద తన అభిపార్యం తో పాటు పిలల్లకు కూడా అభిపార్యం ఏరప్డే 
వయసు వచిచ్ందని  అవగతమయింది.                               
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