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“వదినా ! రెడీయా ?” బైట నుంచి అడిగాడు శేఖర. 
 “వసుత్నాన్ను. పదవయాయ్!” అంటూ ఎరర్ అంచునన్ తెలల్రంగు గదావ్లు చీర ఒంటినిండా 

కపుప్కుని, మెళోళ్ చందర్హారం సరిచేసుకుని బైటకు వచిచ్ంది సవ్రణ్. కారులో వెనక సీటులో కూరుచ్ంటూ, “పూలు, పళుళ్ 
అనీన్ కారోల్ పెటిట్ంచావా?” అని అడిగింది. 

 “ఆ! అయినా, అవనీన్ నీ డిపారుట్మెంటు. ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి చూడు – నేను దేవుడి 
కోసం గుడికి రావడం లేదు కదా వదినా!” అనాన్డు శేఖర నవువ్తూ. 

 మాటాల్డకుండా అనీన్ సరి చూసుకుంది సవ్రణ్. శేఖర గుడికి రావడానికి గల కారణం ఆమెకు 
తెలుసు కనుక లోలోపలే నవువ్కునన్ది. 

రాజారావుగారి ఆ ఊళోళ్ని ధనవంతులోల్ ఒకరు. ఫాకట్రీ బాధయ్తలనీన్ పెదద్ కొడుకుకు 
వదిలిపెటాట్రు. కుటుంబ బాధయ్తలనీన్ పెదద్కోడలు సవ్రణ్కు విడిచిపెటాట్రు. సాయంతర్ం ఆరు గంటలయేయ్టపప్టికి 
నిశిచ్ంతగా కల్బుబ్కు వెళిళ్పోతారు. ఆయన రెండో కొడుకు శేఖర. సరదాకొదీద్ ఏదో ఉదోయ్గం అంటూ చేసుత్నాన్డతను. 
ఐదుగంటలకలాల్ ఆఫీసు నుంచి వచేచ్ అతని మీద, అనన్గారు సవ్రణ్ను శుకర్వారం పూట గుడికి తీసుకువెళేళ్ బాధయ్త 
పెటాట్రు. కానీ, అది ఒక కారణం అయినా, అతనికి అకక్డి బోలెడంత కాలకేష్పం. అకక్డికి వచేచ్ రకరకాల అమామ్యిలు, 
పాత  సేన్హితులు, పూజారుల కకుక్రిత్, అమమ్ వారి అలంకరణ, బాల్క మారెక్టీరల్ భకిత్, కొతత్ దంపతుల అనోయ్నయ్త … ఇలా 
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బోలెడు కాలకేష్పం. నానారకాల అలల్రుల్ చెయెయ్చుచ్ భకిత్ చాటున; సవ్రణ్కు అది తెలుసు. అందుకనే నవువ్కుంది. వదినంటే 
ఎంత చనువుందో, అంత గౌరవమూ ఉంది శేఖర కు. తనకునన్ ఆరేడు ఏళుళ్ పెదద్దే అయినా, ఆమె తన పర్వరత్నతోను, 
మంచితనం తోనూ ఆ గౌరవం సంపాయించుకుంది. సామానయ్ సంసారుల ఇంటినుంచి, లకాష్ధికారల కోడలైన సవ్రణ్కు 
జీవితంలో అటూ, పోటూ అనీన్ తెలుసు. 

 ‘అయినా, ఆ అమామ్యిని చూసి మారచుచ్నేమో.’ అనుకుంది. డైరవింగ సీటోల్ ఉనన్ శేఖర ను 
పరీక్షగా చూసింది. దాదాపు ఆరడుగుల పొడుగుతో, పచచ్టి చాయతో, ఆకరశ్ణీయంగా కనిపించే అతున్ అందగాడికిందే 
లెకక్. అతని బటట్లు ఐశవ్రాయ్నికి చిహాన్లు. అతని గుణం – అహంకారం, అమమ్యకతవ్ం – ఈ రెండింటినేత. అందరి 
డబుబ్నన్ కురార్ళళ్లాంటి వాడే అతను. కానీ, ఏమో … 

 కారు గుడి ముందు ఆగింది. ఒకసారి చుటూట్ కలియజూసి, కారి దిగింది సవ్రణ్. జనం చాలా 
తొర్కిక్డిగా ఉనాన్రు. 

 ఆ రోజు శార్వణ పౌరణ్మి. శుకర్వారం. 
 జనానిన్ తపిప్ంచుకుంటూ, పూలు పళుళ్ పటుట్కుని, ముందుకు వెళుతోంది సవ్రణ్. వెనకాల 

విసుకుక్ంటూ వసుత్నాన్డు శేఖర. 
 “హలోల్ ! ఆంటీ ! తీయటి కంఠసవ్రం వినబడింది.  
 తలెతిత్ ఎవరూ అని చూసింది సవ్రణ్. 
 లావణయ్! 
 “హలోల్ ! అమమ్ వచాచ్రా?” అంది సవ్రణ్. 
 “అదిగో! అకక్డ కూరుచ్ందిగా !” అంది లావణయ్. అమమ్వారి గుడిదగగ్ర కూచుని ఉనన్ లావుపాటి 

ఆవిడను చూపిసూత్. 
 “ఆహా ! నేను చూడనేలేదు. హలోల్ మిసెస రావ ! కులాసా?” అంటూ ఆమె దగగ్రకు వెళిళ్ 

పలకరించింది సవ్రణ్. 
 “ఆ ! ఆ ! కులాసానే .. లావణయ్ వచిచ్ంది చూశావా ? ఈ అబాబ్యి ఎవరూ? నీ మరిదా! ఇంకా 

పెళిళ్ కాలేదు కదూ?”  ఏదేదో మాటాల్డుతూనే, శేఖర ను ఆపాదమసత్కం కళళ్తోనే పరీక్ష చేసి, లెకక్లేసోత్ంది ఆవిడ. 
 మెలిల్గా, ఆవిడను వదులుచ్కుని, ఇక పర్దకిష్ణం చేసి అమమ్వారి గుడివైపు అడుగువేసింది సవ్రణ్. 

అకక్డ అషోట్తత్రానికి కూయ్! ఆ కాసేపటోల్ అమమ్ వారికి చేయించే అరచ్నలోనూ, చేయబోయే దరశ్నంలోనూ, 
మిగిలినవారికనన్ అధికులు కావాలని మనుషుయ్లు పడే తపనంతా అకక్డ కనబడుతోంది. 
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 అమమ్వారికి హారతి ఇచాచ్రు. తొర్కిక్సలాట ఎకుక్వైంది. పసిపిలల్ల ఏడుపులతో నానా బీభతస్ంగా 
ఉంది. పూజారి తెచిచ్న హారతి కళళ్కదుద్కుని పళెళ్ంలో రూపాయి వేసింది సవ్రణ్. 

 “వదినా!” పిలుపు విని సవ్రణ్ వెనకిక్ తిరిగింది. శేఖర చేతిలో చిలల్రడబుబ్. 
 “పూజారి పళెళ్ంలోని … వేరుసెనకాక్యలు కొనుకోక్వచుచ్.” అనాన్డు చిలిపిగా. 
 “ఛా! పడెయ ముందు. ఏం పనది?” కోపంగా కసిరింది సవ్రణ్. 
 “ఆ ! వాడికి తెలియొచిచ్ందా ఏమిటి? అయినా నువువ్ రూపాయ వేశావ. నేను అరధ్ రూపాయ 

తీశాను. ఇంకా వాడికే లాభం…” 
 కోపంగా వెనకిక్ తిరిగింది సవ్రణ్. 
 “వదినా ఆ మాజిక చూడు.” అనాన్డు శేఖర. పూజారి పేల్టోల్ డబుబ్లు, కొనిన్ అమమ్ వారి వెనక 

బెటిట్, కొనిన్ బొడోల్ దోచేసి, మరి కొనిన్ హుండీలో వేశాడు. “ఇందులో ఎవరి ఎవరి కెంతెంతంటావ?” 
 మాటాల్డలేదు సవ్రణ్. ఆమెకు కోపమొచిచ్ందని గర్హించాడు శేఖర. మళీళ్ అరచ్నకు పేల్టు 

వచిచ్నపుప్డు ఎనిమిది అణాలు పడేసి మరో ఐదు పైసలు కూడా సవ్రణ్ చూసేటుల్గా పడేసి, “పాపపరిహారంతో సహా 
ఇచేచ్శాను వదినా!” అనాన్డు. నవువ్తూ ఊరుకుంది సవ్రణ్. చుటూట్ వయసుస్లో ఉండే ఆడపిలల్లు ఈ అలల్రంతా చూసి, 
పైట కొంగులు అడడ్ం పెటుట్కుని నవువ్తునాన్రు. వాళళ్ను చూసి, మరీ రెచిచ్పోయి అలల్రి చేసుత్నాన్డు శేఖర. అది తెలుసు 
సవ్రణ్కు. 

 జనం మరింతగా ఎకుక్వ అవుతునాన్రు. నిలుచునే చోటులేకుండా ఉంది. “కొంచెం జరుగుతారా! 
అమమ్వారిన్ చూసి దణణ్ం పెటుట్కు వెళతాను. కొంచెం..” 

 “అసలే గోలగా ఉంటే నువేవ్మిటమామ్ మధయ్. ఊ కానీ, వెళుళ్!” అని విసుకుక్ంటోంది ఎవరో 
మామీ. 

 “ఊరికే చూసి వెళిళ్పోతానండీ అంతే!” ఆ కంఠం విని, అటుగా వంగి చూసింది సవ్రణ్. “అరే ! ఆ 
అమామ్యి..” అంది గటిట్గా. 

 “ఏ అమామ్యి వదినా?” చాలా కుతూహలంగా ముందుకు వంగి చూశాడు శేఖర. 
 చామనఛాయ, నీరు దిగిపోయిన ముకుక్పుడక, నలిగిపోయిన వాయిల చీర, పొడుగాటి జడ, తలోల్ 

ఎండి వాడిపోయిన గనేన్రు పూవు. భకిత్గా కళుళ్ మూసుకుని నిలబడి ఉంది ఆ అమామ్యి. 
 “ఈ అమామ్యా? నేనింకా ఆ అమామ్యి అనుకునాన్!” అనాన్డు కటకటాలలో నుంచి బైటికి 

చూసూత్ – శేఖర. అటు చూసింది సవ్రణ్. 
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 లావణయ్ వాళళ్మమ్ పకక్న, మారేడు వృక్షం మొదటోల్ ఉనన్ సిమెంటు చపాట్ మీద కూరుచ్ని నాజూగాగ్ 
కొబబ్రి ముకక్ కొరుకుతోంది. మబుబ్ రంగు జరీ ఎంబార్యిడరీ చీర, మెళోళ్ ముతాయ్లహారం, వేలికునన్ రవవ్ల ఉంగరం, 
దీపాలకాంతిలో తళతళలాడాయి. ఐశవ్రయ్మిచిచ్న ఆరోగయ్ం ఆమె బుగగ్లకు గులాబులదిద్ంది. సుఖమైన జీవితం ఆమె 
కళళ్కు మెరుపులనిచిచ్ంది. యౌవనమిచిచ్న అందంతో, నీరెండవేళ కొమమ్లో ఊగే రోజాపూవులా వుంది ఆమె. చటుకుక్న 
చూపులు మారిచ్ తనముందునన్ అమామ్యిని చూసింది సవ్రణ్. శకుంతల కాబోలు ఆ అమామ్యి పేరు. నిజమే! వీళిళ్దద్రికీ 
పోలికెకక్డ? 

 అషోట్తత్రం చేయించడమైన తరవాత బైటకు వచాచ్రు. మండపం మీద కూరుచ్ని కొబబ్రికాయ 
కొడుతునాన్డు శేఖర. శకుంతల గుడి చుటూట్ పర్దకిష్ణలు చేసోత్ంది. ఏం కోరుకుంటోందో? 

 “దేవుడా ! నాకేమీ వదుద్. నాకు ఎవరో ఒక పెళిళ్కొడుకుని చూపించి, మా వాళళ్కు నా బాధను 
విరగడ చెయియ్!” – అనా? 

 మోకాళల్మీద తల ఆనిచ్, అలవోకగా అటే చూసూత్ ఆలోచిసుత్నన్ సవ్రణ్ “హాయ ! సవ్రణ్కాక్!” అనే 
పలకరింపు విని తలెతిత్ చూసింది, మీనాకిష్. ముదురు లేత నీలం కలయికతో, ఏవో గళుళ్ గళుళ్గా ఉనన్ బెల బాటమస్ 
వేసుకుంది. అవి ఖరీదైనవి కాకపోయినా, ఆకరష్ణీయంగా వునాన్యి. మెళోళ్ ఏవో పూసలదండ, చేతికి కడియం, చెవులకు 
ఆరిట్ఫిషియల ముతాయ్ల దుదుద్లు. తమాషాగా ఉంది మీన. 

 “హాయ శేఖర! తమరు కూడా ఏమిటి గుడికి?!” అంది చటుకుక్న ఇదద్రి మధయ్ కూరుచ్ంటూ.  
 “చూడండి మీనాంబికగారూ! తమరి ఉదేద్శం నేను గుళోళ్కి రాకూడదనా లేక…” కొబబ్రి ముకక్ 

మీనా మీదుగా వంగి సవ్రణ్కు అందిసూత్ అనాన్డు శేఖర. 
 అది మధయ్లోనే అంది పుచుచ్కుంది మీన. 
 “అహ! ఐడియా అది కాదు. సైతాన కూడా వేదాలు వలిల్సుత్ందేమిటా అని. బై దిబై నా పేరు 

మీనాంబిక కాదు. మీన. నీ కొబబ్రి ముకక్కు ధాంకస్! 
 “అనవసరంగా ధాంకస్ చెపప్కు. నీకేం ఇవవ్లేదు నేను. నువువ్ పుచుచ్కునాన్వ అంతే. అయినా, మీ 

వాళుళ్ నీకు పెటిట్న పేరు అదేకదా తలీల్!” 
 “వాళళ్కు బుదిద్లేకపోతే పిలిచేవాళల్కుండాలి. అది సరే సవ్రణ్కాక్ –“ అంటూ సవ్రణ్ వంక తిరిగి ఏదో 

అడుగుతోంది మీన. ఆమె వంకే చూసోత్ంది సవ్రణ్ పరీక్షగా. మీన పెదద్ అందగతేత్ం కాదు. కానీ, ఆ అమామ్యిలో ఆకరష్ణ 
వుంది. ఎదుటి వాళల్ను ఆకటుట్కునే శకిత్ వుంది. చటుకుక్న గుడివైపు చూసింది సవ్రణ్. ముపఫ్యోయ్ పర్దకిష్ణానికి గురుత్గా 
కాబోలు చింతగింజ పెటుట్కుని వెళుతోంది శకుంతల. 
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 మీన రాకతో చుటుట్పటల్ సంచలనం ఏరప్డింది. కొందరి కళళ్లోల్ కుతూహలం, కొందరి కళళ్లోల్ 
నిరల్క్షయ్ం, మొతాత్నికి అందరినీ ఆకరిష్ంచింది మీన. 

 “వెళొళ్సాత్ం ఆంటీ !” అంటూ నాజూగాగ్ అడుగులు వేసూత్ అటుగా వచిచ్ంది లావణయ్. 
 “నువావ్ లావణాయ్ ! రా !” అని పిలిచి మీనకు శేఖర కు పరిచయం చేసింది సవ్రణ్. వాళుళ్ ముగుగ్రూ 

చాలా సులభంగా మాటలోల్కి దిగారు. మీన ఏవో జోకస్ చెబుతోంది. వాళళ్ వంకే మౌనంగా చూసూత్, వాళల్ ఉతాస్హానీన్ 
ఆనందానీన్ పంచుకుంటోంది సవ్రణ్. లావణయ్ చాలా చకక్గా, హుందాగా కూరుచ్ని మాటాల్డుతోంది. ఆమెకు తెలుసు – 
శేఖర చూపులు తనను వెంటాడుతునాన్యని. మరింత మెలల్గా తెచిచ్ పెటుట్కునన్ నిరిల్పత్తతో మాటాల్డుతోంది లావణయ్. 
గబగబ ఏవో కబురుల్ చెపేప్సోత్ంది మీన. ఇదద్రి పర్యతన్ం అంతరాంతరాళాలలో ఒకటే – అది శేఖర ను ఆకరిష్ంచాలని, 
యౌవనంలో ఉనన్ అమామ్యిల మనసత్తవ్ం కొతత్ కాదు సవ్రణ్కు. 

 పకక్గా ఏదో అలికిడైతే తిరిగి చూసింది సవ్రణ్. శకుంతల పర్దకిష్ణాలు పూరిత్ అయినటుల్నాన్యి. 
అలుపుగా వచిచ్, సవ్రణ్కు కాసత్ దూరంగా కూరుచ్ంది. ఆమె ముఖమంతా చెమట పటిట్ంది. ముంగురులు చెరిగినాయి. 
బొటుట్ చెమమ్గిలిల్ంది. ఆ కళళ్లోల్ని యౌవనంలో ఉండే తళుకులను, బర్తుకుభయం దాచేసింది. ఆ అమామ్యి కూరుచ్నన్ 
తీరులో పొందిక, బేలతనం సవ్రణ్ను కదిలించి వేశాయి. 

 “ఏమమామ్ ! ఒకక్దానివి వచాచ్వా?” అడిగింది సవ్రణ్. 
 శకుంతల ఉలికిక్పడి చూసి, “మీరా? ఎవరో అనుకునాన్ను” అంది. ఆమె చూపులు సవ్రణ్ను దాటి 

శేఖర ను గమనించాయి. అందంగా, హుందాగా, ఇదద్రు ఆకరష్ణీయమైన అమామ్యిలుని  తనను గమనిసుత్నాన్రని తెలిసి, 
బర్హామ్ండమైన ఉతాస్హంతో మాటాల్డుతునాన్డతను. శకుంతల కళళ్లోల్ అందమైన అబాబ్యిని చూసిన ఆడపిలల్ 
హృదయసప్ందన తళుకుక్మనన్ది. వెంటనే చూపు మారేచ్సుకుంది. శేఖర గమనించలేదు కానీ సవ్రణ్ చూసింది. ‘ఎంత 
చకక్టి కళుళ్ ఈ పిలల్వి’ అనుకుంది. 

 ‘ఈ అమామ్యిని శేఖరుకు పరిచయం చేసి చూదాద్ం’ అనుకుని పకక్కు తిరిగింది. 
 “టోరా టోరా టోరా చూశారా … అందులో” అని ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు ఆ ముగుగ్రూ. 
 “మా బామమ్ అపప్డాలు చేసూత్, పీట ఏదో చేతిమీద వేసుకుందండీ ! చెయియ్ వాచి జవ్రమొచిచ్ంది. 

ఒకటే గోల. అందుకే ఒంటరిగా వచాచ్ను నేను పర్దకిష్ణాలు ఆపడమెందుకని…” ఏదో మాటాల్డుతోంది శకుంతల. 
 “లాభం లేదు…” అనుకుని తిరిగిపోయింది సవ్రణ్. ఒకక్ టికక్టుట్ నాలుగు రూపాయలు పెటిట్ 

సినిమా చూడగల తాహతు ఉంది లావణయ్కు, శేఖర కు. ‘జీవితం జీవించడానికే’ అనే మీన ఎవరినో టోకరా కొటిట్, అదే 
కాల్సులో కూరుచ్ని సినిమా చూసెయయ్గలదు. కానీ, అపప్డానికి పది పైసల చొపుప్న, నలభై అపప్డాలు చేసి నాలుగు 
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రూపాయలు సంపాయిసేత్ కాని, జీవితం గడవదు శకుంతలకు. ‘వీళళ్ పరుధులు కలవవు,’ అనుకుంది సవ్రణ్. కాసేపు 
తరువాత అంతా బయలుదేరారు. 

******* 
 శకుంతల పరిచయం చాలా విచితర్ంగా అయింది సవ్రణ్కు. పర్తి శుకర్వారం గుళోళ్ చూసూత్ండేది ఆ 

అమామ్యిని. అదే సహనం, అదే నడక – తీరిచ్దిదిద్నటుల్ ఉండేది ఆ అమామ్యి. కుతూహలంగా గమనించేది ఆ 
అమామ్యిని సవ్రణ్.  

 “ఎవరో లకీష్దేవిలా ఉంది కదూ పినిన్ గారూ పిలల్”, అంది పకక్నే కూరుచ్నన్ బామమ్గారితో. 
 “ఆహా ! ఉందమామ్! ఏం పర్యోజనం? తలోల్ తండీర్ ఇదద్రూ లేరు. వేరే దికూక్ లేదు. ఇకక్డ మేనతత్ 

‘కుంటి కొడుకునాన్డు. కోడలిన్ చేసుకుంటాను ర’మమ్ంటే, అంతకనాన్ దికుక్లేక వచిచ్ంది. ఇకక్డ పరిసిధ్తి మరీ ఘోరం. 
వాడికి అపుప్డే పెళైళ్ ఇదద్రు పిలల్లట. ఆ కుంటివాడికి, ఆ అనాకారి, నచచ్లేదట. రూపసి కావాలిస్వచిచ్ంది, రూపసి! ‘నా 
మొగుడి వంక చూశావా చంపుతాను’ అంటుంది వాడి పెళాళ్ం. ‘దాంతో నీకేమిటి ? నా మాట విను. మూడు ముళుళ్ 
వేయిసాత్ను’ అంటుంది మేనతత్. ఇదద్రి మధయ్ నలిగి చసోత్ంది ఈ పిలల్. చంపేశాడానాన్ కాదు పాపిషిట్ దేముడు,” అని 
గబగబా తూరుప్ దేశపుయాసతో చెపేప్సింది ఆ బామమ్గారు ముసుగు సవరించుకుంటూ. 

 “అదేం మాట బామమ్గారూ ! ఆ పిలల్ మీకేం భారమైందని?” నొచుచ్కుంటూ అంది సవ్రణ్. 
 “ఏం భారమేమిటమామ్ ! అది నా మనవరాలు. ఇదద్రం ఆ పలెల్టూరు నుంచి మరే గతి లేక 

ఇకక్డికి పడివచాచ్ం. ఇకక్డా అకక్డా కూడా నితయ్దరిదర్ం తలీల్! అపప్డాలు ఒతిత్, వడియాలు పెడితే జీవితాలు గడుసాత్యా 
అమామ్! నా ఖరమ్” అంది బామమ్గారు కొంగుతో, కళుళ్ అదుద్కుంటూ. 

 అదిరిపోయింది సవ్రణ్. బామమ్గారి వంక పరీక్షగా చూసింది. ముతక నీరుకావి పంచ, పీకుక్పోయిన 
దవడలు, గాజు కాయలాల్ంటి కళుళ్, నితయ్కషాట్నికి అలవాటుపడి నరాలు ఉబిబ్మోటుదేలిన చేతులు .. ఏమిటోగా 
అనిపించింది సవ్రణ్కు. వెంటనే పరుస్ తీసి ఓ పది రూపాయలు ఇవవ్బోయింది.  

 “ఏమిటిదీ ? వదద్మామ్ వదుద్. వాటితో మా రోజులు గడవబోవు. ఒకళళ్కు పెటేట్ వంశంలో పుటాట్ం. 
ఉరేసుకునైనా చసాత్ం. కానీ, ఊరికే చెయియ్ చాచం తలీల్!” ఎంతో అభిమానంతో అంది బామమ్గారు. 

 ఏం మాటాల్డలేకపోయింది సవ్రణ్. వెంటనే, “ఊరికే వదుద్లెండి. మా ఇంటికి అపప్డాలు 
తెచిచ్పెటట్ండి పోనీ,” అని బలవంతాన, ఆవిడ చేతులోల్ పెటిట్ంది. అయిషట్ంగానే ఆ పది రూపాయలిన్ తీసుకుంది ఆవిడ. ఆ 
నోటు ఆవిడకు ఎంత అవసరమో అరధ్మైంది సవ్రణ్కు. ‘అవసరాల ముందు ఏ ఆతామ్భిమానాలూ ఆగవు.’ అనుకుంది. 
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 అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ంది ఆ అమామ్యి. అలిసిపోయినా, అందంగానే ఉంది ఆ అమామ్యి. 
‘దీపకళికలా ఉంది పిలల్’ అనుకుంది సవ్రణ్. 

 “నీ పేరేమిటమామ్?” అని అడిగింది. 
 “శకుంతలండీ !” మెలల్గా చెపిప్ంది. 
 “నా అమమ్. నా తలీల్! ఎకక్డైనా మంచి సంబంధం ఉంటే చూసిపెడుదూ … ఆడపిలల్ గుండెల మీద 

కుంపటైపోయంది. మాది గడపదాటని వంశం తలీల్ ! రెండో పెళైళ్నా, మూడో పెళైళ్నా సరే, కనెన్చెర వదిలిసేత్ చాలు. ఏమీ 
ఇచుచ్కోలేనమామ్ ! ఏదో గుళోళ్ పెళిళ్ చేసాత్ను. ఆ ఇంటి నుంచి బయట పడితే చాలు. బిడడ్ దిగులుతో అనన్ం తిని మూడు 
రోజులైంది !” గబగబా చెపుతోంది బామమ్గారు. ఆ అమామ్యి వంక చూసింది సవ్రణ్. ఆ లేతగుండెలో యెనిన్ అగిన్ 
పరవ్తాలు రేగుతునాన్యో ? ‘భగవంతుడా ! ఎలాంటి జీవితాలు సృషిట్ంచావు ?’ అనుకుంది సవ్రణ్. బామమ్గారికి అడర్సు 
చెపిప్ బయలుదేరింది. ఇంటికి వచేచ్దాకా ఆలోచిసూత్నే ఉంది ఆమె విషయం. ఏదో ఒక రకమైన ఆవేశమొచిచ్ంది సవ్రణ్కు. 
ఆ పిలల్ జీవితం నాశనం కాకూడదు. చాలా మంది రూప విహీనుల కనాన్, గుణహీనులు కనాన్ కొదిద్రెటుల్ 
అదృషట్వంతురాలే, ఆ పిలల్, సంపర్దాయం, సౌందరయ్ం, సుగుణం మూడూ ఉనాన్యి ఈ అమామ్యికి.  

 ఆమె దృషిట్లో తెలిసిన కురార్ళుళ్ అందరూ మెదిలారు. అందులో మంచి పెళిళ్కొడుకులెంత మంది 
ఉనాన్, బామమ్గారికి కావలసిన, కులం గోతర్ం చాలా విధాల అడుడ్ తగిలాయి; ఆ పిలల్ పార్ణాలు పోయినా 
ఒపుప్కుంటుందేమో కానీ, వరణ్ సంకరం కానీయదు బామమ్గారు. ‘పోనీ, తనకు తెలిసిన ఏ శరణాలయంలోనో, సతరీ సంకేష్మ 
కేందర్ంలోనో చేరిప్సేత్ … ఆలోచించింది సవ్రణ్. కానీ, వాటి గురించి వినన్ కథలు భయపెటాట్యి సవ్రణ్ను. ఏమీ తెలియని 
ముగధ్ ఆ పిలల్. ఆలోచిసేత్ అనిన్ంటికీ, ఆ అమామ్యి మంచితనం, సంపర్దాయం రెండూ అడుద్ తగులుతునాన్యనిపించింది 
సవ్రణ్కు. ఒకక్సారిగా, మెదడులో తళుకుక్మనన్టుల్ శేఖర గురుత్కు వచాచ్డు. అవును ! శేఖర ఎందుకు చేసుకోకూడదు ! 

 “మీనా ఎందుకో నాకు నచచ్దు వదినా ! తను మంచి సేన్హితురాలు. ఒపుప్కుంటాను. చాలా 
హాయిగా కబురుల్ చెపుతుంది నిజమే. కానీ, నా భారయ్గా ఊహించలేను; ఆ ధైరాయ్నిన్ మెచుచ్కుంటాను కానీ భరించలేను. 
నాకు దరిదర్మంటే అసహయ్ం లేదు వదినా ! గుణవంతురాలు, బుదిధ్మంతురాలు అయితే చాలు! ఈ ఇంటి కోడలంటే నీలా 
ఉండాలి వదినా! నీ నిరణ్యం మీద చాలా నమమ్కముంది. కానీ, జాలిపడి మీనాను చేసుకోమనకు. ఆ పిలల్ ఒక సుడిగాలి. 
భారయ్గా భరించలేను నేను.” అనాన్డు శేఖర ఒకసారి. ఆ రోజు అతని భావాలు విని, భారయ్ గురించిన అత ని ఊహ విని 
ఆశచ్రయ్పోయింది సవ్రణ్. ఆడుతూ, పాడుతూ ఉండే అతను అంత ఆలోచించగలడనుకోలేదు. అతని సావ్రాధ్నికి నవువ్ కూడా 
వచిచ్ంది. మీన అలల్రి చేసి కబురుల్ చెపప్డానికి పనికి వచేచ్ సేన్హితురాలు; భారయ్గా పనికి రాదనన్ మాట! 
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 మీన, తండిర్ సూక్లు మాషట్రు, సవ్రణ్ కుటుంబం కొతత్ ఇలుల్ కటుట్కుని రాక మునుపు, వాళళ్ ఇంటి 
పకక్నే ఉండేవారు. అయనకు ఆరుగురు సంతానం. వాళళ్లో మూడో పిలల్ మీనా. తండిర్ మూరఖ్తవ్ం, తలిల్ చాదసత్ం, 
తవ్రగా పెళిళ్ చేసుకుని, విధవ అయిన అపప్గారు, కాలుజారి జీవితానికి శాశవ్తంగా దూరమైన చినన్కక్, వీళళ్ందరూ 
చాలా పాఠాలు నేరాప్రు మీనకు. రాతిర్ ఎనిమిందిటికి సిగరెటుట్ తెమమ్ని ఆడపిలల్లను వానలో పంపే తండిర్ని గురించి ఏ 
మాతర్ం సదభిపార్యం లేదు మీనకు. అందుకే వింతగా తయారైంది. ఏం చేసేత్ ఇతరులు ఆకరిష్ంపబడతారో తెలుసు 
మీనకు. ఆ పిలల్ బోళాతనం, మరుకుతనం చూసేత్ సవ్రణ్కు మొదటి నుంచీ ఇషట్మూ, జాలీ, శేఖరంటే ఏదో ఆకరష్ణ ఆ పిలల్ 
పెంచుకుంటోందని తెలుసు. ఇలుల్ మారినా, శేఖరుండే సమయం చూసి, ఉపెప్నలా వచిచ్, కాసేపు కబురుల్ చెపిప్, అలల్రి 
చేసిపోతుంది మీన, ఆమె వునన్ంతసేపూ సరదాగానే మాటాల్డి సమానంగా అలల్రి చేసేవాడు శేఖర. ఆ ధైరయ్ం తోనే ఒక 
రోజు, ‘పోనీ మీనాను పెళిళ్ చేసుకుంటావేమిటి శేఖర” అని నవువ్తూ అడిగింది. అతని జవాబు విని మారు మాటాల్డలేదు 
సవ్రణ్. 

 “ఈ ఇంటి కోడలంటే నీలాగ ఉండాలి వదినా !” శేఖర మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి. తను ఏ 
పరిసిధ్తులోల్ ఈ ఇంటి కోడలైంది ? అరద్రాతిర్ దాటినా ఆ అమామ్యే గురుత్కు వచిచ్ నిదర్ పటట్ని సవ్రణ్ తన గురించి 
ఆలోచించింది. రాజారావు గారి చినన్నాటి సేన్హితుడి కూతురు సవ్రణ్. చూసిన రెండు రోజులోల్నే ఆమె గురించి చాలా 
చకక్ని అంచనా వేసింది రాజారావుగారి బిజినెస బురర్. ఎవరో కిర్శిచ్యిన అమామ్యితో తిరుగుతూ ఫారిన వెళిళ్పోదామని 
పర్యతిన్సుత్నాన్డు పెదద్కొడుకు చందర్ం. ఇంటోల్ బాధయ్త నిరవ్హించే దికుక్ లేదు. ఇనిన్ సమసయ్లకు తీరుప్ సవ్రణ్ 
అనుకునాన్డాయన. “నీ కిషట్మైతే నీ సేన్హాలు వదులుకోవదుద్రా అబాబ్యి. అలా అడడ్పడే పిలల్ కాదు. నా మాట విను. కానీ 
సేన్హితురాలైన పర్తి ఆడదీ పెళాళ్ంగా పనికి రాదురా” అని చాలా రకాలుగా మధయ్పెటిట్ కొడుకును ఒపిప్ంచాడు. “నేను 
అయిషట్ంగానే పెళిళ్కి ఒపుప్కునాన్ను సవ్రాణ్! ఆ తరువాత నినున్ చాలా రోజులు మనిషిగా గురిత్ంచలేదు నేను. కానీ, కేవలం 
నీ పర్వరత్నతో నాలో మారుప్ తెచాచ్వు. నానన్ చెపిప్ంది నిజం ! పర్తి ఆడదీ పెళాళ్ం కాలేదు. అందులో నా సవ్రణ్ అసలు 
కాలేదు” అనే భరత్ మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి సవ్రణ్కు. ఆ రాజారావుగారి కొడుకేగా శేఖర ! ఏమో చూదాద్ం. “శకుంతల 
అదృషట్ం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది.” అనుకుంది సవ్రణ్ ఆ రాతిర్. 

 కానీ, ఈ శుకర్వారం అనుకునన్వనీన్ తలకిర్ందులైనాయి. శకుంతల శేఖర లు ఉతత్ర దకిష్ణ 
ధుర్వాలని తెలిసిపోయింది సవ్రణ్కు. 

 మరో నాలుగైదు రోజుల తరువాత కాబోలు ఎవరో వచాచ్రని పని మనిషి చెబితే, భరత్ బటట్లు 
సరుద్తునన్ సవ్రణ్ కిందికి వెళిళ్ంది. బామమ్గారు “అమామ్ ! నా మనుమరాలకి సంబంధం కుదిరింది తలీల్ ! ఎనిన్ అవసధ్లు 
పడాడ్నో, ఎందరి కాళుళ్ పటుట్కునాన్నో, మీలాంటి వారితో చెపుప్కోవలిస్నవి కావవివ్. ఆ రోజు మీరు డబిబ్సేత్ 
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అభిమానపడాడ్ను. ఈ రోజు నోరు తెరిచి అడుగుతునాన్ను. ఈ పెళిళ్కి ఎవరైనా నలుగురు సాయపడాలి తలీల్....!” 
ఇంకేమిటో చెపిప్ పార్ధేయపడిందావిడ. 

 “పిలాల్డెవరు?” కుతూహలం ఆపుకోలేక అడిగింది సవ్రణ్. 
 “పిలాల్డూ !! హయోయ్ రాత ! పిలాల్డా చటుట్బండలా ?! రెండో పెళిళ్ వాడు. పగలు చూసేత్ రాతిర్ 

కలోల్ కొసాత్డు.” తల కొటుట్కుంటూ అంది ఆవిడ. 
 “మరి శకుంతల ఒపుప్కుందా?” 
 “తపప్దుగా తలీల్ ! దానన్డిగితే చేసుకుంటానంది. ఏం చేసుత్ంది మరి ! మరో దారెదీ ?” దీరాఘ్లు 

తీసూత్, కళుళ్ తుడుచుకుంటూ, దారంతో చుటిట్న కళళ్దాద్లు సవరించుకుంటూ చెపుతోంది బామమ్గారు. వసివాడని 
పూవులాంటి ఆ పిలల్ భవితవయ్ం – పాతకాలపు మూరఖ్తవ్ం, అంతులేని ఆపాయ్యత తపప్ మరొకటి లేని ఈ బామమ్ గారి 
చేతులోల్ ఉంది .. కానీ, మరొకరేరి మరి!? ఆలోచిసూత్ లోపలికి వెళిళ్, మెటల్ దగగ్ర ఆగిపోయింది సవ్రణ్. ఏదో చెయాయ్లి. ఏం 
చేదాద్ం!? ఆమె మనసుస్ చాలా విధాలుగా ఆలోచిసోత్ంది. 

 “ఏమిటమామ్ ! ఆలోచిసుత్నాన్వు?” పూజ గదిలోనుంచి వచిచ్న మామగారు అడిగారు. 
 ఆ సమయంలో ఆమె మనసుస్లోని తపన ఎవరికైనా చెపుప్కోవాలి. వెంటనే బయట పడిపోయింది 

సవ్రణ్. కానీ, అపుప్డు కూడా జాగర్తగా చెపప్వలసినంతే చెపిప్ంది శకుంతల గురించి. 
 “చూడమామ్య!” కళళ్జోడు బంగారు ఫేర్ం సవరించుకుంటూ సూటిగా చూసూత్ అనాన్రు ఆయనః 

“అందరి జీవితాలు మనం బాగుచెయయ్లేము. మన బాధయ్త ఎంతవరకంటే, ఏదో తోచిన సహాయం చెయయ్టం వరకూ, 
అంతే. ఆ అమామ్యి బాధయ్త మరే విధంగా మనం తీసుకోగలం? అయినా చూడు, ఒకటి నేరుచ్కో. హకుక్లేని 
ఆపాయ్యతలు చెలల్వు. పర్తి చినన్ విషయానికి బాధపడితే ఎలా అమామ్? పద – ఏదో తోచింది ఇచిచ్ పంపు.” ఆపాయ్యంగా 
చెపిప్నా, ఆ మాటల వెనక సూక్షమ్గార్హయ్త, అధికారం ఆమెకు చిరపరిచితాలే. 

 మౌనంగా పైకి వెళిళ్ కొతత్ చీర, రెండు వందలు తెచిచ్ బామమ్గారికిచిచ్ంది. గోడకు జారగిలబడి 
నీరసంగా కూరుచ్నన్ బామమ్గారు ఒకక్సారి నిటారుగా నిలబడి, ఒక వంద పొగిడి పది కాలాల పాటు చలల్గా ఉండాలి అని 
దీవించి, “అపప్డాలు, ఇదుగో ఈ హడావిడి తరవాత తెసాత్నమామ్! మరిచ్పోలేదు.” అని వెళిళ్ పోయింది. 

 అటే చూసూత్ నిలబడింది సవ్రణ్. ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతునాన్యి. బంగారపు బొమమ్లాంటి 
పిలల్! 

 “ఏమిటి వదినా? ఇకక్డ నిలబడి ఆలోచిసుత్నాన్వ?” అనాన్డు ఆఫీసుకు బయలేద్రబోతూ శేఖర. 
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 ఉలికిక్పడి “ఆహ! ఆ అమామ్యి…” ఆమెకు శేఖర తో చాలా చెబుదామని ఉంది. కానీ 
పర్యోజనం లేదని తెలుసు. “ఏం లేదయాయ్…ఏం లేదు…” అని వెళిళ్పోయింది. 

**************** 
 మరు శుకర్వారం వదద్నాన్ వచాచ్డు శేఖర గుడికి. సవ్రణ్కు తెలుసు లావణయ్ కోసం వచాచ్డని. 

అమమ్వారి ముందు దణణ్ం పెడుతునన్ సవ్రణ్ ఉనన్టుల్ండి ముందునన్ అమామ్యిని చూసి అదిరిపోయింది. శకుంతల ! కానీ, 
ఏదో మారుప్! సనన్టి నడుముకు వడాడ్ణం. మెళోళ్ రాళళ్ నెకెల్సు, పసిమి శరీరానికి ఎరర్టి పటుట్చీర, మెళోళ్ మెరుసుత్నన్ 
పసుపు తాడు, నలల్పూసలు, కాటుకతో చెమరిచ్న కళుళ్ … చాలా అదుభ్తంగా ఉంది శకుంతల! ‘పోనేల్, ఎవరో 
డబుబ్నన్వాడు చేసుకునన్టుల్నాన్డు. అదృషట్వంతురాలు. తిండికి కషట్పడదింక’ అనుకుంటూ పకక్కు చూసింది. నలల్గా, 
పొడుగాగ్ ఉనాన్డతను. పైన ఉతత్రీయం, కొతత్ పంచ, చేతికి రాళళ్ ఉంగరాలు, నలభయోయ్ పడిలో ఉనాన్డతను. ఎందుకో 
వెనకిక్ తిరిగి చూసింది శకుంతల. “మీరా?” అని పలకరించబోయి ఆగిపోయింది. ఏమిటా అనుకుంటూ పకక్కు 
చూసింది, సవ్రణ్ – శేఖర.  

 కనాన్రప్కుండా శకుంతలనే చూసుత్నాన్డతను. ఒకక్ క్షణం కళుళ్ దించుకొని, మళీళ్ మామూలుగా 
“మీరు..” ఏదో మాటాల్డబోయింది శకుంతల. 

 “ఊ! చాలేల్! ఇక పోదాం పద” అనాన్డు ఆమె భరత్. ఆ ధవ్నిలో అనుమానం, కరుకుతనం 
అరధ్మైంది సవ్రణ్కు. ఆ మాటలోల్ ఆమె దురుదృషట్ం కతిత్ ఝళిపించినటల్యింది. 

 మౌనంగా కళల్తోనే సెలవు తీసుకుని ఒంటినిండా చెంగు కపుప్కుని భరత్ వెనకాల వెళిళ్పోయింది 
శకుంతల. 

 “ఎవరా అమామ్యి వదినా ! ఎకక్డో చూసినటుల్నాన్ం .. చాలా బావుంది కదూ!” అటే చూసూత్ 
అనాన్డు శేఖర. 

 ఒళుళ్ మండిపోయింది సవ్రణ్కు. ఇవావ్ళ, ఇలా కనబడితే బావునన్దనన్మాట శకుంతల! వారం 
రోజుల కిర్తం నిరాశ, నిసస్హాయత మూరీత్భవించిన శకుంతల, ఎదురుగా వునాన్ కళళ్కు కనబడలేదు కాబోలు శేఖర కు. 
ఇవావ్ళ ‘చాలా బావుంది ..’. నాలుగూ అడిగేదాద్మనన్ంత కోపంగా వెనకుక్ తిరిగింది. “హాయ” అంటూ అపుప్డే వచిచ్న 
లావణయ్ను పలకరిసూత్ వెళిళ్పోయాడు శేఖర. ఏమనగలదు? అనయ్మనసక్ంగానే కాసేస్పు కూరుచ్ని, కారు దగగ్రకు 
వచిచ్ంది. రోడుడ్ మీద దీపాలు మిణుకు మిణుకుమంటునాన్యి. 

 “చాలా చీకటి పడింది. పద బాబూ పోదాం” అని బిచచ్గాళల్కు చిలల్రవేసి వెనకుక్ తిరిగింది సవ్రణ్. 
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 “ఏయ శేఖర ! సాట్ప ఫర ఎ సెకండ” రివువ్న సైకిల మీద వచిచ్ంది మీన. బాగా అలసిపోయినటుట్ 
ఉంది ఆమె. 

 “అనుకునాన్ను సవ్రణకాక్ నువువ్ వసాత్వని! నేను ఎయిర హోసట్స పోసట్ కు అపైల్ చేశాను. ఉదోయ్గం 
రావాలని కాసత్ మీ దేవుణిణ్ పార్రిధ్దూద్” అంది. 

 “నువావ్ ? ఇంక విమానాలు నడిచినటేల్” అనాన్డు శేఖర నవువ్తూ. 
 “విమానాలు నడవువ్ బుదూధ్! ఎగురుతాయి. వసాత్నకాక్. అదెద్ సైకిల ఇచెచ్యాయ్లి. వసాత్ను శేఖర!” 

అంది. 
 శేఖర మీనాను చూడడం లేదు. లావణయ్ కారు ఎకుక్తూ చెయియ్ వూపింది. అటే చూసి చెయియ్ 

ఊపాడు శేఖర. ఇదద్రి వంకా మారిచ్ మారిచ్ చూసింది మీన. ఒకక్సారి సవ్రణ్ వంక చూసి “వసాత్నకాక్” అని రివువ్న 
వెళిళ్పోయింది. 

********** 
 
 పెదద్ బిజినెస మాగేన్ట కూతురు లావణయ్. వాళళ్ నానన్ ఏదో ఇన కంటాకస్ టర్బుల లో 

ఇరుకోక్వడం వలన, కొనిన్ నెలలు ఆలసయ్మైంది శేఖర, లావణయ్ల పెళిళ్, కానీ, అది కూడా వాళళ్ నానన్ గౌరవానికి 
చిహన్మే కాబటిట్, లావణయ్ తెచేచ్ కటన్ం ముందు, మిగతా విషయాలు పటిట్ంచుకోవడం చాలా అవసరం అనుకునన్ 
రాజారావుగారు, అనిన్ విధాలా మంచి సంబంధం అనుకునన్ లావణయ్ తండిర్ – వారిదద్రి పెళిళ్కి ఒపుప్కోవడంలో మరి 
తాతాస్రం చెయయ్లేదు. 

 మళీళ్, శార్వణ పౌరణ్మికి శేఖర, లావణయ్లతో గుడికి వచిచ్ంది సవ్రణ్. 
 “ఏవండీ!” ఎవరో పిలిచినటెల్ౖ అటు తిరిగి చూసింది. గురుత్పటట్లేకపోయింది ఆమెను. 
 “నేనేనండీ! శకుంతలను…మరిచ్పోయారా?” అంది నవువ్తూ. 
 కనాన్రప్కుండా చూసింది సవ్రణ్. ఎకక్డికకక్డ శరీరమంతా లావైపోయింది శకుంతలకు. 

నలిగిపోయిన అందం వయసెకుక్వ చూపెడుతోంది. 
 “ఇదేమిటి? ఇలా…” 
 “లావయాయ్ననా? అందరూ అంటూనే ఉనాన్రు లెండి. ఆ(! ఇదే హాయి లెండి. ఇపుప్డు ననెన్వరూ 

చూడరు. అనుమానాలు, దెబబ్లు, చుటట్ముకక్ల వాతలు తపుప్తాయి.” అంది తెచిచ్పెటుట్కునన్ నవువ్తో. అది నవువ్ కాదు 
– నిసస్హాయత, బాధ, దాచుకునే పర్యతన్ం! 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         nø√ºãsYY   2021    

   12 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

 కళళ్లోల్ నీళుళ్ సుళుళ్ తిరిగాయి సవ్రణ్కు. ఏదో మాటాల్డబోయింది. ఎయిర హోసట్స కావడానికి ఎకస్ 
ర సైజస చేసి సనన్బడడ్ మీన, ఫిగర మెయిన టనెనస్ అని డయటింగ చేసే లావణయ్ గురుత్కు వచాచ్రు. 

 “వసాత్! ఆయన గేటు దగగ్ర ఉనాన్రు.” అని రెండడుగులు వేసి, “అనన్టుల్, మీ మరిది కులాసాగా 
ఉనాన్రా?” అంది. 

 మాటాల్డకుండా, శేఖర, లావణయ్వైపు చూపించింది సవ్రణ్. వాళుళ్ ఒకళళ్నానుకుని ఒకళుళ్ కూరుచ్ని 
సరవ్ం మరిచిపోయి కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. 

 ‘ఈ అమామ్యా?’ అని ఏదో గొణుకుక్ంటూ, “వసాత్నండీ” అని వెనకుక్ తిరిగి చూడకుండా 
విసవిసా నడిచి వెళిళ్పోయింది శకుంతల. అటే చూసుత్నన్ సవ్రణ్కు, ఆ రోజే వచిచ్న మీన ఉతత్రం జాఞ్పకమొచిచ్ంది. 

 “నువువ్ పెళిళ్ చేసుకోమని రాశావు సవ్రణ్కాక్! నీకు తెలుసు నేను శేఖర ను మరిచ్పోలేదని. 
అపుప్డపుప్డు ఈ ఎయిర హోసట్స జీవితం విసుగనిపిసోత్ందకాక్! ఈ తెచిచ్పెటుట్కునన్ ఫాసట్ నెస, సంపాయిసుత్నన్ డబుబ్ 
ఇవనీన్ నావికావని “నేను చాలా మంచి పిలల్ని శేఖర” అని వచేచ్దాద్మనిపిసుత్ంది నాకు. కానీ, ఇక తిరిగిరాలేను. ఇపుప్డు ఆ 
దారి శాశవ్తంగా మూసుకుపోయింది. లావణయ్ చాలా అదృషట్వంతురాలు. శేఖర పెళిళ్ శుభలేఖ నాలో ఎంత సంచలనానిన్ 
తెచిచ్ ఉంటుందో గర్హించేదానివి నువువ్ ఒకక్దానివే. ఇపుప్డు ఒకటే జీవితాదరశ్ం. ఇంటర నేషనల ఎయిర హోసట్స 
కావాలని. అనన్టుల్ నీకు తెలుసా? నా సంపాదన మా ఇంటోల్ వాళల్ అవసరాలను పెంచింది. అమమ్కు రవవ్లముకుక్ పుడక 
కావాలట. నానన్ కాలేచ్ ఒకోక్ సిగరెటుట్ ఖరీదు రూపాయ. ఇవనీన్ మామూలే…” ఇంకా ఏదేదో రాసింది మీన. 

 అలాగే ఆలోచిసూత్, చాలా సేపు కూరుచ్ండి పోయింది సవ్రణ్ ఒంటరిగా. 
******************** 

 రాతిర్ తొమిమ్ది గంటల వేళ కిటికీ చువవ్లు పటుట్కుని ఆలోచిసూత్, భరత్ రాకకై ఎదురు చూసూత్ 
నిలబడింది సవ్రణ్. పర్కృతి అంతా సనన్ని వానలో సాన్నం చేసోత్ంది. బయటనుంచి ఏదో జోక చెపుప్కుని నవువ్కుంటూ 
వసుత్నాన్రు శేఖర లావణయ్. సనన్గా, తీగలా వుంది లావణయ్. ఏదో దేవతలా వుంది. హాయిగా నవువ్తోంది. ఎవవ్రూ లేరనే 
ధైరయ్ంతో ఆమె భుజాల చుటూట్ చేతులు వేసి లోపలికి తీసుకువసుత్నాన్డు శేఖర. తన గదిలో నుంచి వాళల్నే చూసోత్ంది సవ్రణ్. 
ఎందుకో ఆమెకు మీన, శకుంతల గురుత్కు వచాచ్రు. ఏం చేసోత్ందో మీన …? బహుశా భూమికి కొనిన్ వేళ అడుగుల 
ఎతుత్న, తెచిచ్పెటుట్కునన్ నవువ్తో, విపరీతమైన అలంకరణతో, పర్యాణీకుల హాసాయ్లను, విసురల్ను భరిసూత్ సరవ్ చేసూత్ 
వుంటుంది. 
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 శకుంతల … ఒకపప్టి బంగారు బొమమ్లాంటి శకుంతల … ఇదే సమయంలో నలభై ఏళుళ్ 
పైబడడ్ వయ్కిత్ మొరటు చేతులోల్ అనుమానాల మధయ్, కావేషాల మధయ్, పళుళ్ బిగబటిట్ కనీన్ళుళ్ దాచుకుంటూ నలిగిపోతూ 
ఉండి వుంటుంది. ఆ ఆలోచనలు భరించలేక కళుళ్ మూసుకుంది సవ్రణ్. 

 లావణయ్లాంటి వారు సవ్తహాగా అదృషట్వంతులు. వాళల్ జీవితం వడిడ్ంచిన విసత్రిలాంటిది. 
ఆరిధ్కంగా ఆలోచిసేత్, శకుంతలకనన్ ఒక మెటేట్ పైన ఉంది మీన. కానీ, మీనా తెగింపుతో జయించుకువసోత్ంది. ధైరయ్ంగా 
మంచో, చెడోడ్ జీవితం ఎంచుకుంది. కానీ, మంచితనం, సౌందరయ్ం తపప్ మరొకటి లేని శకుంతల ..? 

 చలల్టి ఈదురుగాలి కిటికీలోనించి దూసుకు వచిచ్ంది. బలల్మీద మీన ఉతత్రం కాబోలు 
రెపరెపలాడింది. అలికిడికి అటుగా చూసింది సవ్రణ్. ఆమె దృషిట్ బలల్మీద వునన్ పూలకుండీ మీద పడింది. పొదుద్నన్ 
అయిదేళల్ వాసు పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్, “మమీమ్ ! ఈ పూలు చూడు ఎంత బావునాన్యో” అనాన్డు. వాడి చేతిలోని 
గడిద్పూలు. వాసు గోల భరించలేక అవి పూలకుండీలో పెటిట్ంది. వాటిని రోజూ కంచె చుటూట్ చూసూత్నే ఉండేది సవ్రణ్. 
కానీ, ఇవాళ డిమ లైట లో, ఖరీదైన కట గాల్స ఫల్వర వాస లో, పాల్సట్ర ఆఫ పారీస విగర్హం ముందు చెపప్లేనంత 
అందంగా వునాన్యి అవి. వాతి వంకే కనాన్రప్కూమాడ్ చూసింది సవ్రణ్.  

 గడిడ్పూలవంటివారే శకుంతలలాంటి అమామ్యిలు. వాళుళ్ అదృషట్వశాతుత్ ఖరీదైన జీవితానిన్ 
పొందగలిగితే, వారి అందానికి అమాయకతావ్నికి మెరుగు లభిసుత్ంది. లేనివాడు కాలికింద పడి నలిగిపోతునాన్ 
గమనించరెవరూ! కానీ, అనిన్ గడిద్పూలు కట గాల్స ఫల్వర వాస లోకి ఎలా వసాత్యి? 
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