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ఆమె పలకక్పోవటం చూచి ఊరిమ్ళ మరలా అంది. “మరి నేనో?” ఊరిమ్ళ విభార్ంతిగా అడిగింది.
ఆమె ఊరిమ్ళ వైపు చూచింది. బలిషట్మైన వృకాష్నికి పెనవేసుకుపోయి చిలువలు పలువలుగా అలుల్కు పోయిన లత
హఠాతుత్గా పెనుగాలికి వృక్షం కూకటి వేళళ్తో కూడా పెకలింప బడగా... బలవంతంగా విడదీయబడి చిందర వందరగా
నేల మీద ఉండలు చుటుట్కు పడిపోయినటుల్ ఊరిమ్ళ కంపించి పోతోంది. లక్షమ్ణుడు అతని అనురాగం తపప్.... మరో
పర్పంచం తెలియని ఈ ఊరిమ్ళ, భరత్ వైపు బందువులెవరితోనూ యెకుక్వగా చనువుగానీ కలిసి పోయే సవ్భావం గానీ లేని
బిడియసుత్రాలైన ఈ ఊరిమ్ళ... రాతిర్ంబవళుళ్ తన పెంపుడు చిలుక నోటి వెంట కూడా “లక్షమ్ణ సావ్మీ” అని పలికించి
మురిసిపోయే ఊరిమ్ళ.... పధాన్లుగేళుళ్... ఒకటి కాదు రెండు కాదు... పధాన్లుగేళుళ్ లక్షమ్ణుడిని వదిలి... ఈ
అంతఃపురంలో.
”నేనూ వెళతాను అరణాయ్లకు.” ఉతేత్జంగా ముందు అడుగు వేసూత్ అంది ఊరిమ్ళ.
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గబుకుక్న ఆమె భుజం పటుట్కు ఆపింది ఆమె.
“లేదు తలీల్. వెళళ్వు వెళళ్లేవు. వెళేల్ందుకు వీలుపడదు. నువీ అంతఃపురంలోనే ఉంటావు. నీకు తోడుగా
నేనుంటాను.” ఆమె తనని తాను సంబాళించుకుంటూ అంది. ముందునన్ది మృతుయ్వని తెలిసి కూడా తన విధి తాను
నిరవ్రిత్ంచే యోధ సైనికుని గొంతుకలా ఖంగుమంది ఆమె కంఠసవ్రం.
“అంతఃపురంలోనా? యీ అంతఃపురంలో ఇక నాకేం మిగిలి వుందని వుండటం? నా సావ్మి వెంట అరణయ్ంలో
ఉండటంలోనే నాకు ఆనందం వుంది. నేనూ వెళతాను. సీతకక్లా నా భరత్ వెంట ఛాయలా నేనూ వుంటాను. భరత్ను
అనుసరించి అరణాయ్లకు వెళిళ్ందనన్ సతీక్రిత్ నేనూ తెచుచ్కుంటాను. నా సావ్మిలేని ఈ అంతఃపుర భోగాలు నాకూ
అవసరం లేదు. ఈ శూనయ్ మందిరంలో నేనుండలేను. పూరిణ్మా! వెళుళ్ తవ్రగా. లక్షమ్ణ సావ్మిని వెంట పిలుచ్కురా. వారి
వెంట నేనూ వచేచ్ందుకు వారిని వేడుకుంటాను. ఒపిప్సాత్ను.” పిచిచ్దానిలా ఏడుసూత్ అంది ఊరిమ్ళ. పూరిమ్మ కదలేల్దు.
శిలలా బిగుసుకు పోయి నిలుచ్ండి పోయింది. రాచనగరులో రాచరికాలలో కరత్వాయ్లు అతి కఠోరమైనవని యీ పిచిచ్తలిల్కి
తెలియజేయటం ఎలా? కరత్వాయ్ల కఠోరత ముందు, కరత్వాయ్ల పార్ధానయ్త ముందు అనురాగాలూ, అయినవారూ అనీన్
తృణపార్యమని యీ చిటిట్తలిల్కి నచచ్ చెపప్టం ఎలా?
“వెళుళ్ పూరిణ్మా! వెళిల్ లక్షమ్ణసావ్మిని పిలుచ్కురా.” పిచిచ్దానిలా అరిచింది ఊరిమ్ళ. పూరిణ్మ యిలా ఎందుకు
రాయిలా నిలుచ్ని వుందో ఆమెకు బోధపడలేదు.
“ఇపుప్డు నేను వెళళ్కూడదమామ్. ఇది పర్ణయ సనిన్వేశం కాదు. దాసిగా, దూతికగా నేను నీ సావ్మికి నీ
సందేశానిన్ అందించటానికి. ఇది పర్ళయం! పర్ళయ ఝంఝా మారుతం. నేను వెళిళ్నా సాకాష్తూత్ ఆ దేవుడే వెళిళ్నా
లక్షమ్ణసావ్మి కనెన్తిత్ పలుకరించరు. పర్ళయకాల రుదుర్నిలా వునన్ ఆయన నిరణ్యం మారుచ్కోరు. నినున్ వెంట పిలుచ్కు
వెళల్రు. నీవు అంతఃపురంలో వుండే నిరణ్యం జరిగి పోయింది. వారిపుప్డు పర్యాణ సనాన్హంలో వునాన్రు” అంది ఆమె.
శిల పలుకుతునన్టుల్ంది ఆమె గొంతుక, అనుభూతుల కతీతంగా.
“వెళేళ్ ముందు యీ జరిగినదేమిటో ఇక జరగబోయే దేమిటో నాతో ఒకక్ మాట చెపప్రా? ఒకక్సారి నాకు
కనిపించి, నామొరాలకించి...” ఊరిమ్ళ కంఠం పూడుకు పోతోంది.
“లేదు తలీల్! ఈ సమయంలో అనుభూతులకూ, అనురాగాలకూ అతీతుడు నీ భరత్. ఈ బంధానికి... ఆలోచనకూ
మొగుగ్ చూపడు. నీ అంతఃపురానికి వచేచ్ సమయం లేదుట. నినున్ అనునయించే అవకాశం లేదు. ఈ పధాన్లుగేళుళ్ ...
నువువ్ అంతఃపురంలోనే వుండాలి.”
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మరుక్షణం ఊరిమ్ళ సప్ృహ తపిప్ అచేతనంగా పడి పోయింది సప్ృహ తపిప్పోయిన ఊరిమ్ళ పకక్న కూరుచ్ని
పూరిణ్మ ఆమెకి శైతోయ్పచారాలు చేయలేదు. చేయదలుచ్కోలేదు. ఊరిమ్ళ ఎదురొక్ంటునన్ ఈ మానసిక పరిసిథ్తిలో ఆమెకి
అచేతన సిథ్తే హాయి ఐనది! ఈ చైతనయ్రాహితయ్ంలోనే ఈమె ఈ పదునాలుగేళళ్ దీరఘ్ కాలానిన్ గడపాలి. చైతనయ్ వంతంగా
వుండే హృదయం పర్తి చినన్ సప్ందనకీ సప్ందించి కలవరపడుతుంది. చైతనయ్రాహితయ్ంలో మనసు మొదుద్బారి పోతుంది.
ఊరిమ్ళ, లక్షమ్ణుల పెంపుడు చిలుక పంజరంలో నుంచి ముదుద్గా పలుకుతోంది. “లక్షమ్ణా లక్షమ్ణా” అంటూ.
సప్ృహ కోలోప్యిన సిథ్తిలో కూడా ఊరిమ్ళకా పిలుపు సుదూర తీరాలనుంచి వినిపిసోత్ంది అసప్షట్ంగా.
“లక్షమ్ణా!” అవును ఆ మూడు అక్షరాలలోనే తన తనువూ, బర్తుకూ ఐకయ్ం అయిపోయాయి. చిలుకల చేత
మాటలు పలికించడంలో అతయ్ంత నేరప్రి లక్షమ్ణుడు. అతగాడే ఈ చిలుకకు మాటలు నేరాప్డు.
”పూరిణ్మా!” పిలువబోయింది ఊరిమ్ళ. ఆమెకి మగతగా వుంది. మనసు మొదుద్బారి పోయినటుల్ంది. పిలవలేక
పోయింది. ఆమె పెదవుల కదలికను బటిట్ తెలుసుకుంది పూరిణ్మ.
“నేనికక్డే వునాన్ను ఊరిమ్ళా! నేను నీడలా వుంటాను. నీ భరత్నూ... నీ భరత్ సానిన్ధాయ్నిన్ నేను నీకు ఇవవ్లేను.
కానీ... కానీ.. నీ ఈ చైతనయ్రహిత సిథ్తిని.... నీ భరత్ వచేచ్ క్షణం వరకూ నీ ఉండేలా చూసాత్ను. నువెవ్పుప్డో అపర్యతన్ంగా
కళుళ్ తెరుసాత్వు! చిరునవువ్ నవువ్తావు లేదా, దుఃఖిసాత్వు. కానీ నీ మనసు సకర్మంగా పని చేసూత్, చేసే కిర్యలు కావాలి.
కేవలం యాదృచిచ్కంగా జరిగే పనులు అవయవాల కదలికలు! నీలో పార్ణం వునన్ందుకు కొనిన్ గురుత్లు మాతర్మే! నీకు
తెలుసు కదా. నేను అతి సమరుద్రాలైన వైదుయ్రాలిని. ఈ నీ చైతనయ్రాహితయ్ సిథ్తిలో నీ శరీరమూ, ఆరోగయ్మూ తగగ్కుండా
కాపాడుకుంటాను. నీ యవవ్నమూ, ఆరోగయ్మూ శిధిలం కాకుండా జాగర్తత్లు వహిసాత్ను,
లక్షమ్ణసావ్మి వచిచ్న మరుక్షణం, నీకీ చైతనయ్రాహితయ్ సిథ్తి వదిలి పోతుంది. భరత్ పిలుపు లోని మాధురయ్ం, నీ
శిలాసదృశ హృదయానిన్ తటిట్ మేలొక్లుపుతుంది. నాకు తెలుసు తలీల్! నీ భరత్ లేని ఈ అంతఃపురం నీకు శూనయ్ గృహం.
అరణయ్ం కంటే భయంకరమైనది. నరకం కంటే దురభ్రమైనది. కానీ నీకికక్డ ఉండక తపప్ని పరిసిథ్తి! భరత్ృ వియోగం
కలిగేసరికి, ఆ దుసస్హ వేదనతో నీ మెదడు మొదుద్బారి పోయిందొకక్ సారిగా!
నీ మామగారైన దశరధ మహారాజు చేత, నిరల్కయ్ం చేయబడిన సతరీ... నీ అతత్గారు సుమితర్. ఆమెకు కౌసలయ్లా
పటట్మహిషి హోదా లేదు. కైకేయిలా చినన్రాణి చనువూ లేదు. సుమితర్ మౌనంగా, అటు కౌసలాయ్దేవి కనుసనన్లలోనూ ,
ఇటు కైకేయి ఆగర్హానుగర్హాలలోనూ, కేవలం పార్ణం వునాన్ శిలప్ంలా జీవితం గడిపింది. దివయ్ పాయసమూ సుమితర్కి
సగౌరవంగా పంచబడలేదు! దశరధ మహారాజు పాయస పాతర్లోని పాయసానిన్ కౌసలయ్నూ కైకేయినీ సమభాగాలుగా
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తీసుకోమని చెపాప్డు. ఆయన దృషిట్లో సుమితర్ లేదో, వునాన్ పటట్మహిషికీ, ముదుద్ల భారయ్కూ కోపం వసుత్ందనన్ శంకతో
అలా చెపాప్డో, ఏమో తెలీదు. కౌసలయ్, కైకేయిలు కేవలం జాలితో మాతర్మే సుమితర్కు తమ వాటాలలోని పాయసానిన్
భిక్షలా దానం చేసారు. బహుశా ఆ సమయంలోనూ ఆమె మనసూ మెదడూ కూడా నీకిపుప్డు సంభవించిన నరకం
చైతనయ్రాహితయ్ సిథ్తికి చేరుకొని ఉండవచుచ్. తనకు ఇవవ్బడిన వసుత్వును మౌనంగా సీవ్కరించటం మాతర్మే ఆమె
అలవరుచ్కుంది. తనకు ఫలానాది కావాలని ఏదైనా కోరే మనః సిథ్తినీ, కోరెక్లనీ ఆమె ఏనాడో మరిచ్పోయింది. సమాధి
చేసింది. అలాటి మౌన, గంభీర, నిరాడంబర, నిరేవ్ద, నిరివ్కార, నిరహంకారమూరిత్ గరభ్ంలో ఊపిరి పోసుకుని
జనిమ్ంచాడు నీ భరత్ లక్షమ్ణసావ్మి! తలిల్ అణచుకునన్ ఉదేర్కానికీ, తలిల్ మిర్ంగిన అవమానాలకీ, జవ్లించే పర్తీకారాలకీ,
పరాకర్మానికీ పర్తిబింబం ఈ నీ భరత్. అయితే అసూయ అనన్ది తలిల్లోనే లేదు కాబటిట్ నీ భరత్ అసూయలకి అతీతుడు.
పటట్మహిషి కౌసలయ్ కుమారుడు శీర్రామచందుర్డు, రాజాయ్రహ్త కలిగిన బిడడ్! నీ భరత్ లక్షమ్ణుడు అనన్గారిని మనసా,
వాచా, కరమ్ణా అనుసరించి సేవించవలసిన వయ్కిత్. ఇది రాజకీయం. రాజరికాల సాంపర్దాయం. రాజాయ్రహ్త కలిగ్న
మహారాజు, రాజయ్ంలో వునాన్, అరణాయ్లకు వెళిళ్నా, ఆయనను అనుసరించి తీరాలి నీ భరత్. అది పదధ్తి. కాబోయే రాజు
భారయ్ అయిన సీత... రాజు వెంట అరణాయ్లకు వెళళ్వచుచ్ తపుప్లేదు. కానీ సేవించవలసిన పరాకర్మ వంతుడైన యుదద్
వీరుని వెంట.... (అవును ఊరిమ్ళా! ఇది నిజమమామ్) అతని భారయ్ వెళళ్టం ... ఆ వీరుని కరత్వయ్పాలనకు అంతరాయమే
కానీ కరత్వయ్పాలనకు దోహదకారి కాదు. ఆ కారణంగానూ నువువ్ అంతఃపురంలోనే వుండి తీరాలి!
నిరల్కయ్ం చేయబడిన ఓ మహారాణి కోడలివి నువువ్. బహుశా ఆగమ చరితర్లో నిరల్కయ్ం చేయబడే పాతర్వు నువువ్.
భరత్ వెంట అరణాయ్లకు వెళిల్ చరితర్లో యుగాయుగాలు కీరిత్ంపబడుతుంది సీత.
నీ పేరు చరితర్లో మరిచి పోనివవ్ను నా చిటిట్ తలీల్!
“భరత్ అరణాయ్లకు వెళాళ్క ఊరిమ్ళ అంతఃపురంలో భోగాలు అనుభవిసోత్ందా? ముగుగ్రతత్గారల్కూ సేవలు చేసూత్
వుండి పోయిందా? భరత్ తపప్ మరో ధాయ్నం లేదని అంతఃపురమంతా వింతగా గొపప్గా చెపుప్కొనే ఊరిమ్ళ ఆ భరత్ తిరిగి
వచేచ్ క్షణం వరకూ ఏం చేసింది? ఎలా పర్వరిత్ంచింది? ఇషట్సఖులతో ఆటపాట వాయ్పకాలు కలిప్ంచుకుని తనని తాను
మరిచ్పోవటానికి పర్యతిన్ంచిందా?” అలాంటి పర్శన్లకు ఆసాక్రం కలిగించను.
పధాన్లుగేళుళ్ ఏడుసూత్ కూరోచ్వడానికి కనీన్ళుల్ ఉండవు.
ఊరిమ్ళా! నిదర్లోకి జారిపోయావా! దీరఘ్నిదర్ కోరుకుంటునాన్వా? దీరఘ్నిదర్ అంటే మృతుయ్వు కదా! భరత్ృ
పరివయ్కత్లాటి సిథ్తి నీది. మృతుయ్ సమానయైన జీవితంగా మారిపోయిందీ క్షణంలో. చైతనాయ్నిన్ కోలోప్యిన నీవు... ఈ
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చైతనయ్రాహితయ్ సిథ్తినే కొనసాగించు. అందుకు దోహదం చేసాత్ను. అలా నీలోని పొంగులు పారుతునన్ యవవ్నానిన్,
అనురాగానిన్, ఆరాటానిన్, ఆవేదననీ అనిన్టినీ అడుడ్కటట్ వేసాత్ను. పధాన్లుగేళళ్ అనంతరం నీ భరత్ అయోధయ్కు తిరిగి
వచిచ్న మరుక్షణం నీలో తిరిగి చైతనయ్ం మేలుకొంటుంది. అపుప్డే నిదర్ లేచిన దానిలా నీవాతనికి సావ్గతం పలుకుతావు.
ఊరిమ్ళ నిదేర్ ఊరిమ్ళని చరితర్లో ఓ మరిచ్పోలేని పాతర్గా నిలపవచుచ్. నీ ఉనికి నీ నిదర్లోనే వుందమామ్. ఇదిగో ఈ కొదిద్
పానీయం తీసుకో. ఇలా నా వడిలో పడుకో. నినున్ కనన్బిడడ్లా శయనాగారానికి చేరుసాత్ను. కంటికి రెపప్లా
కాపాడుకుంటాను.” కనీన్ళళ్ తెరల మధయ్ పూరిణ్మ... సతరీలలో అరుదుగా వుండే ఆజానుబాహు శరీరం గల పూరిణ్మ
అవలీలగా ఊరిమ్ళను రెండు చేతులతో ఎతిత్ సప్ృహ తపిప్న సిథ్తిలోనే ఆమెను శయనాగారం చేరిచ్ంది.)
PPP
“ఎలా వుంది మొదలు?”
అహలయ్ పర్శన్తో చదువుతునన్ కాగితాలలోనుంచి కళెళ్తాత్డు డాకట్ర రామచందర్ం. అందాకా ఓ అదుభ్త దృశయ్
కావయ్ంలో మునిగి తేలుతునన్ అనుభూతి పొందుతునన్ అతగాడు తుర్ళిళ్ పడాడ్డు కూడా. అహలయ్ అలా పలకరించకుండా
వునాన్ బావుండేదనిపించింది.
“ఎలా వుంది రామం?” మళీళ్ ఆదురాద్గా అడిగింది అహలయ్. అతగాడలా తనకేసి విభార్ంతిగా చూసుత్ంటే తను
వార్సినదంతా నచచ్లేదోమోననన్ అనుమానం వచిచ్ందామెకు.
“ఎలా వుందని చెపప్ను? మాటల కందడం లేదు. సూపరబ్ అంటే సరిపోతుందా? అదుభ్తం అంటే నపుప్తుందా?
అంత చకక్గా వుంది” అనాన్డు రామచందర్ం కళళ్దాద్లు తీసి కరీచ్ఫ తో తుడుసూత్.
అహలయ్కు చాలా ఆనందం కలిగింది. ఆ ఆనందం తాలూకు మెరుపామె కళళ్లో పర్తిఫలించింది. క్షణకాలం ఆ
చకక్టి కళుళ్ తళ తళ లాడాయి.
“ఇలాగే కంటినూయ్ చేయమంటావా రామం. నవలకి పురాణ పాతర్లలో ‘పూరిణ్మ’ పాతర్ లేదు. నేనే సృషిట్ంచాను.
అది పురాణాలని కింద పరచటంగా విమరశ్కులు భావిసాత్రా?” అంది.
“పురాణ పాతర్లలో లేని పాతర్లిన్ సృషిట్ంచినా తపుప్ లేదు. కానీ, మనం పాతర్ సవ్భావ సవ్రూపాలిన్ పిచిచ్గా మారిచ్,
వాళల్కి లేని గుణాలిన్, అవగుణాలిన్ ఆపాదించకుండా వుంటే చాలు. పురాణాల పటల్ మన కృతజఞ్త వెలల్డించుకునన్టేల్
అవుతుంది. నీ ఊరిమ్ళ పాతర్ చదువుతుంటే పకక్న పూరిణ్మ పాతర్ తపప్నిసరి అనిపిసోత్ంది. ఎంచేతో మా ఊరిమ్ళ
గురుత్కొసోత్ంది నాకీ రోజు పదే పదే!”
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“మీ ఊరిమ్ళా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది అహలయ్.
“అవును. మా ఊరిమ్ళే!”
“ఆవిడ నీకేమౌతుంది?” కుతూహలంగా అడిగింది అహలయ్.
ఆమె కళళ్లో కనిపించిన కుతూహలం ఆరాటం చూసుత్ంటే నవొవ్చిచ్ంది రామచందార్నికి. ఆడవాళళ్కి సహజంగా
అతి ఊహ చేసే సవ్భావం వుంటుంది. అవతలి ఆడమనిషి పేరు మగాడి నోటెంట వినగానే, ఆ సతరీ పురుషుల మధయ్ గల
సంబంధం ఏమిటనన్ పర్శాన్, కుతూహలం వాళళ్లో ముందుగా తలెతుత్తాయి. అహలయ్కూడా అంతే!
“ఏమీ కాదు.” రామచందర్ం నవువ్తూ అనాన్డు.
“ఏమీ కాదా?”
“ఊహుఁ! మా ఊరిమ్ళ అంతే! ఆమె పరిచయం ఎపుప్డో చేసాత్లే నీకు. ముందీ నవల పూరిత్ చెయియ్. నా ఫెర్ండు
పతిర్క నడుతునాన్డు. మొదటి సంచిక నుంచీ నీ నవలే పార్రంబించేలా చెబుతాను” అనాన్డు లేచి నిలుచ్ంటూ.
“అపుప్డే వెళుతునాన్వేమిటి రామం. మరో ఘటట్ం వరకూ చదివి వెళళ్వూ?” అంది అహలయ్ కాసత్ నిరాశగా.
“ఇంకా నయం. రఫ కాపీ పూరిత్గా చదివి వెళళ్మనలేదు. నా సుమతి నరిస్ంగ హోం లోని పేషంటస్ మాటేమిటి?
మీ ఇంటి దగగ్రే ఓ ఖరీదైన పేషంటు దొరికాడు నాకు. లకాష్ధికారి. జబుబ్ ఆటేట్ లేదుగానీ, జబుబ్ను గురించి భయంతో హై
బి.పి. హడావుడి ఎకుక్వగా వుంది. నరిస్ంగ హోంలో చేరమంటే ససేమిరా అనాన్డు. ననున్ ఇంటి దగగ్ర కొచిచ్ చూచి
వెళుతుండమనాన్డు. బంగారు పిచుచ్క లాటి పేషంటుని వదులుకోవటం తెలివి గల డాకట్రుల్ చేసే పనికాదు. అంచేత ఈ
రోజు నుంచీ రోజూ ఉదయం ఓ గంట సాయంతర్ం ఓ గంట ఇలా వచిచ్ ఆయనగారిన్ చూసి వెళూత్ వీలయితే నీతో కాసేపు
మాటాల్డి వెళదామనుకునాన్ను. నువువ్ నవల ముందేశావు. నీలో ఇంత భావుకత, రచనా శకిత్ వుందని నాకిందాకా తెలీదు.
నీవు పర్యతిన్సేత్ అదుభ్తమైన రచనలిన్ పాఠకులకు అందించగలవనిపిసోత్ంది. వెళొళ్సాత్!”
డాకట్ర రామచందర్ం ఇక జవాబు ఆశించకుండా రోడుడ్ మీదకు వెళిళ్పోయాడు. విజయవాడ లాటి సిటీలో టౌన లో
రెండు రూములు గల ఈ పోరష్న వీధి వైపు వుంటుంది. మిగతా ఇంటితో ఏలాటి సంబంధమూ వుండదు. అదెద్
వందరూపాయలు. సపరేట బాత రూమ, లావెటరీ వునాన్యి పెరటోల్. ఈ గదులకు సంబంధించిన పెరడూ పర్తేయ్కంగానే
వుంటుంది. ఇంటి ఓనరు తనకోసం కేటాయించుకునన్ రూములట ఇవి. అయితే ఆయన ఈ రెండంతసుత్ల మేడా
బాడుగకు ఇచేచ్సి, వాయ్పారరీతాయ్ బొంబాయిలో సిథ్రపడాడ్డు. అంచేతే అహలయ్కీ రూములు అదెద్కు దొరికాయి.
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రామచందర్ం డాకట్ర. ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ంత పలుకుబడి సంపాదించుకుంటునాన్డు టౌన లో. కారులో కూరుచ్ని
రామచందర్ం వెళిళ్న వైపే వో నిమిషం పాటు చూసూత్ నిలుచ్ండి పోయింది అహలయ్. ఆమె హృదయం ఆరర్ధ్మయింది.
అతగాడి పటల్ పేర్మ పొంగులు వారింది. తనెవరు? తనెకక్డ పుటిట్ంది? పెరిగింది... ఎందుకీ విజయవాడ వచిచ్ంది?
విజయవాడ రాక ముందు తనెకక్డ వుండేది? ఎలా వుండేది? ఏ పరిసిథ్తులిలా తరిమాయి?
రాయిలా మారి శిలలా ఘనీభవించి ఈ రూంలో తనని తాను మరిచ్పోవాలనే పర్యతన్ంలో రామచందర్మే లేక
పోయి వుంటే తనీసరికి ఏమై పోయి వుండేది?
అహలయ్ కెందుకో ఈ పూట గతమంతా గురుత్కు వసోత్ంది. వదద్నాన్ గురుత్కు వసోత్ంది. వాకిలి గది తలుపు వేసి,
చాప పరుచుకుని పడుకుంది. ఇంటోల్ సామానుల్ ఏమీ లేవు. పది పనెన్ండు సతుత్ పాతర్లునాన్యి. అనన్ం వండుకుందికీ,
నీళుళ్ నిలవ చేసుకుందికీ... రామచందర్మే కొనిచాచ్డు అవి. ఓ చాప, దిండు, రెండు బెడ షీటస్ వునాన్యి. ఓ సౌట్, ఓ చినన్
లాంతరు. విజయవాడలో పర్తి రెండు గంటలకీ కరెంటు పోతుంది.
చాప మీద పడుకుని, కళళ్కి మోచేయి అడుడ్ పెటుట్కుని పడుకుంది అహలయ్. కానీ ఆ మూసుకునన్ కళళ్ లోపలున్ంచి
అంతరాంతరాలలో గతం దృశాయ్లుగా కనిపిసోత్ంది. మనోనేతార్లు చూసుత్నాన్యా దృశాయ్లని.
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