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ఐదో అంతసుత్ బాలక్నీలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు పర్భాకరమూరిత్. అతని ముందు విశాలమైన రోడుడ్. రోడుడ్ కవతల 

అంతూ దరీ లేని సముదర్ం. గత రెండేళుళ్గా సముదార్నిన్ అలా కళళ్లోల్ నింపుకుంటూనే ఉనాన్డు. నిరంతరం సముదర్ం 
అలా రోడుడ్మీది కొచిచ్ కెరటాలిన్ వొంపి వెనకెక్ళళ్డం. విసుగు విరామం లేని చరయ్. 

ఈ భవంతిని నిరిమ్ంచినపప్టినుంచీ ఎనోన్ ఏళుళ్గా అతనెనన్డూ సముదార్నిన్ గమనించిందే లేదు. ఈ రెండేళుళ్గా 
నిదర్పోయేటపుప్డు తపప్ గమనించకుండా ఉనన్దీ లేదు. ఎంతో ఇషట్ంగా ఏ వూయ్ నుంచి చూసినా సముదర్ం కనిపించేలా 
పాల్న చేసి నిరిమ్ంచుకునన్ భవంతి అది. 

ఆ సముదర్ంలాగే రెండేళళ్ కిర్తం వరకు విసుగు విరామం లేని పరుగుల జీవితం గడిపాడు మూరిత్. ఏనాడూ 
అతనికి వయసు గురుత్కు రాలేదు. ఆ పరుగుల జీవితంలోని ఆనందానిన్. దానివలల్ వచిచ్పడే సంపదని చాలా ఎంజాయ 
చేసాడు. ఉనన్టుట్ండి ఉధృతంగా పర్వహించే నదికి అడుడ్కటట్ వేసినటుల్ అనారోగయ్ం తనని సంకెళుళ్ వేసి ఆపేసింది. 
హాసిప్టల రిజిసట్ర లో చూసేత్ గురుత్కొచిచ్ంది నిరుడే తన వయసు డెబైబ్ని దాటిందని. 

అయితే ఏమైంది, ఇదో లెకక్ కాదు తనకి. ఎంత డబైబ్నా ఖరుచ్ చేసి తిరిగి సంపూరాణ్రోగాయ్నిన్ పొందుతాడు. 
ఎపప్టిలాగే లేడిలాగా పరుగులెతుత్తాడు. అనుకునాన్డు. కాని, చితర్ంగా ఆ పరుగులకి కళెళ్ం వేసూత్ కాళుళ్ రెండూ 
పటేట్సాయి. ఎనెన్నోన్ పరీక్షలు, ఎందరో డాకట్రుల్, ఏవేవో అరధ్ంకాని పేరుల్. మూడు నెలల హాసిప్టల వాసం ముగిసి వీల 
ఛెయిర లో ఇంటికి చేరుకునాన్డు. ఇపుప్డిక ఆ చెయిర కునన్ చకార్లే అతనికి కాళళ్యాయ్యి. 
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ఇంటికొచిచ్న తరావ్త ఆరునెలలపాటు మందులు మింగుతూ లేచి తిరగగలనని ఎదురు చూసాడు. కర్మంగా ఆ 
ఆశ అడుగంటిపోయింది. మింగిన మందుల సైడ ఎఫెకట్ వలల్ వెనెన్ముక బలహీనమైపోయింది. ఒంటోల్ ఓపిక హరించి 
పోయింది. అయినా మొండిగా వీల ఛెయిర తోనే తిరగాలని చూసాడు. అతని వాయ్పారం అలాంటిది. నిరంతరం 
విమానాలోల్ తిరిగినవాడు తిరిగినటేట్ ఉండేవాడు. 

కాని, కొడుకు రాహుల అతని సాహసానిన్ సమరిధ్ంచలేదు. ఇక పరుగులు ఆపమనాన్డు. అనీన్ తను 
చూసుకుంటాననాన్డు. బైటికి కదలకుండా కటట్డి చేసేసాడు. మూరిత్ భారయ్ కూడా కొడుకునే వెనకేసుకొచిచ్ంది. 

"ఆ, పిలల్కాకి. వాడికేం తెలుసులే. కాళళ్ బేరానికి రాకపోడు" అనుకునాన్డు మూరిత్, కాని, అలా జరగలేదు. 
మొదటోల్ తన సలహాల కోసం వచేచ్వాడు. అనీన్ తండిర్తో సంపర్దించేవాడు రాహుల కర్మంగా అతని పర్మేయానిన్ తగిగ్సూత్ 
వచాచ్డు. 

'ఇపుప్డిక మూరిత్ ఉతస్వమూరిత్ అయిపోయాడు ' అని మూరిత్ అనుకోని రోజు ఉండడం లేదు. 
అతని బురర్లో ఎనిన్ ఆలోచనలు గింగిరాలు తిరుగుతునాన్ అతని చూపులు మాతర్ం సముదర్ం మీదే నిలిచి 

ఉంటాయి. సముదర్ంలో తిరుగుతునన్ బోటస్ మీద అతని చూపు అతుకుక్పోయింది. 
ఎనిన్సారుల్ తను బోటింగ కి వెళాళ్లని అనుకునాన్డు. ఎనిన్సారుల్ షిప లో ఎకక్డికైనా టిర్ప వేసాత్నని భారయ్ లకిష్కి 

మాటివవ్లేదు. ఇపుప్డిక అవేవీ సాధయ్పడవు. 
కర్మంగా తన లోపలి ధైరయ్ం, సోప్రిట్వ నెస అడుగంటిపోయింది. అసంతృపిత్ ఆవరించుకుంది. దానివలల్ కోపం, 

దిగులు అలుముకుంటునాన్యి. ఊహించని ఈ విపతుత్ తనమీద ఇలా విరుచుకు పడుతుందని మూరిత్ కలలో కూడా 
అనుకోలేదు. 

ఈ మధయ్ అతనికి మరో అనుమానం మొదలైంది, తన మాటను ఎవరూ ఖాతరు చెయయ్డం లేదని, డైనింగ టేబుల 
దగగ్ర అతను ఏదో చెపప్బోతే ఎవరూ వినిపించుకోనటేట్ ఎవరి సంభాషణలోల్ వాళుళ్ంటునాన్రు. కొనిన్ విషయాలు అతనికి 
తెలియాలి అనన్టుట్ చెపాత్రే కాని అతని నిరణ్యానిన్ ఎవరూ అడగడంలేదు. కొనిన్ విషయాలు తనకు చెపప్కుండానే 
దాటవేసుత్నాన్రని అతను గమనించాడు. ఒకటే పరుగుతో సంపాదించిన కోటల్ ఆసిత్ తనను ఈనాడు ఆదుకోవడంలేదు. ఆ 
ఆసిత్తో తనకేమీ అవసరం లేకుండా పోయింది. తనిపుప్డు కావాలిస్నంత ఖరుచ్పెటట్లేడు. అసలు తనకు డబుబ్తో 
అవసరమే లేకుండా పోయింది. అనీన్ వాళేళ్ చకక్బెటుట్కుంటునాన్రు. తన చేతులోల్ డబుబ్లుండవని తెలీడంవలల్ తన కేర 
టేకర కి కూడా తనమీద గౌరవం పోయినటుట్ంది. 

తను బాగా ఉనన్పుప్డు నంగినంగిగా చేతులు నలుపుకుంటూ బకీష్స అడిగే బాలగాడు ఇపుప్డు తన దగగ్ర డబుబ్ 
పర్సకిత్ తేవడం మానేసాడు. చివరికి వంటలకక్ వరాలమమ్ కూడా 'ఏం వండమంటారు?' అని అడగడం మానేసింది. డైరవర 
రాజు మాతర్ం అపుప్డపుప్డు పలకరించి వెళూత్ంటాడు. 
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సముదర్ంలో దూరంగా దిగంతం దగగ్ర చినన్ గీతలా కనిపించిన ఓడ ఒకటి పైపైకి వసూత్ పెదద్దౌతోంది. 
వేసుకునన్ బటట్లనుంచి ఆడో మగో తెలీడం లేదుకాని, చినన్ పిలల్లిదద్రు ఒడుడ్న ఇసకలో పరుగులెతుత్తూ 

ఆడుకుంటునాన్రు. అకక్డికి దగగ్రోల్ వాళళ్ తలిల్దండుర్లు కాబోలు వాళళ్నే చూసూత్ కబురుల్ కలబోసుకుంటునాన్రు. 
థేంక గాడ. కళళ్దాద్లలోంచి తను అనీన్ చూడగలుగుతునన్ందుకు. హఠాతుత్గా తన బాలయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది 

మూరిత్కి. 
ఇనేన్ళుళ్గా మరచిపోయిన బాలయ్ం. 
ముందుగా పెదద్కక్ గురుత్కొచిచ్ంది.'ఒరే పర్భా' అని పిలిచే పెదద్కక్. మూరిత్కి ఇదద్రకక్లు, ఒక తముమ్డు, ఒక చెలిల్. 

తలీల్ తండీర్ వాళళ్ పనులోల్ తీరికలేకుండా ఉంటే వాళళ్ పెదద్కేక్ అందరీన్ చూసుకునేది. సాన్నాలు చేయించడం, అనాన్లు 
తినిపించడం, పాఠాలు చదివించడం ఆటలాడించడం, కథలు చెపప్డం, నిదర్పుచచ్డం. అందరూ ముఖయ్ంగా తను 
పెదద్కక్ను అంటిపెటుట్కుని తిరిగేవాడు. పెదద్కక్ చెపేప్ కథలు ఎంతో బావుండేవి. ఎపుప్డూ పుసత్కాలు చదువుతూ ఉండే 
పెదద్కక్ నిదర్పోయేముందు రోజూ కథలు చెపేప్ది. పెదద్ పందిరి మంచం మీద మధయ్లో పెదద్కక్ అటు ఇదద్రు, ఇటు ఇదద్రు 
తముమ్ళుళ్ చెలెల్ళుళ్. అకక్ చెపేప్ కథ బాగా వినపడాలని తనెపుప్డూ అకక్ పకక్నే చేరేవాడు. ఒకోసారి మిగిలిన ముగుగ్రూ 
ఏడిచ్ గొడవపెడితే చీటీలు వెయాయ్లిస్ వచేచ్ది. ఆ చీటీలు తనే రాసి అనిన్టిమీదా తన పేరే రాసుకునేవాడు.  

మూరిత్ పెదవుల మీద నవువ్ పొంగింది. 
'బాలయ్ం ఎవరికైనా మధురమైంది'అని ఎందుకంటారో అరధ్మైంది. పదిహేనేళళ్కే పెళిళ్చేసి పంపించిన పెదద్కక్ 

ఎపుప్డొసుత్ందా అని ఎదురుచూసేవాళుళ్ తాము నలుగురూ. 
చినన్కక్ తాను చెపాత్నని సిదద్మయేయ్ది కానీ అవి ఎవరికీ నచేచ్వికావు. అసలు చినన్కక్కి కథలు చెపప్డమే రాదు అని 

తేలేచ్సాడొకసారి తను. చినన్కక్ ఉడికిపోయి పకక్నే ఉనన్ రాగిచెంబుతో తన నెతిత్మీద ఒకక్టిచిచ్ంది. అపర్యతన్ంగా తల 
తడుముకునాన్డు మూరిత్.  

చిలిపి తగాదాలోల్నే ఎంతెంత పేర్మలు! ఎంతెంత అభిమానాలు! పెదదై ఎవరి జీవితాలు వాళళ్వయాయ్క ఆ పేర్మలు 
అభిమానాలు ఎపుప్డింకిపోయాయో గురుత్కు రావడంలేదు. 

లేదు లేదు వాళుళ్ నలుగురూ తనకి ఉతత్రాలు రాసీ, తరావ్త కాలంలో ఫోనుల్ చేసీ తనతో బంధానిన్ 
వదులుకోకూడదని చాలా పర్యతిన్ంచేవారు. తనే సంపాదన అనే బిజీలో కూరుకుపోయి వాళళ్ని పటిట్ంచుకోవడం 
మానేసాడు. తనని చూడాలని వాళుళ్ వసేత్ పలకరించడానికి తనకి టైముండేదికాదు. అనీన్ లకిష్ చూసుకుంటుందిలే అని 
వదిలేసేవాడు. తను కారులోల్ను వాళుళ్ కాలి నడకన తిరిగే వయ్తాయ్సం వచాచ్క లకిష్ కూడా వాళళ్ని దూరం పెటిట్ంది. ఆరిధ్క 
పరమైన అవసరాల కోసం వాళెళ్వరూ చెయియ్ చాచి తన దగగ్రకి ఎపుప్డూ రాలేదు. వసాత్రేమో అనే భయం లకిష్కి ఉండేది. 
వాళెళ్వరి పిలల్ల పెళిళ్ళళ్కి, శుభకారాయ్లకి వెళిళ్న గురుత్లేదు తనకి. 
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ఎకక్డి వరకో ఎందుకు తన తండిర్పోయాక తలిల్ వచిచ్ తమ ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు ఇంటికెవరైనా గెసుట్లు వసేత్ ఆమెని 
ఒక గదిలో పెటిట్ తలుపు గడియ వేసేసేది లకిష్. పలెల్టూరులో జీవించి, నలిగిన చీరలోల్నే జీవితం గడిపితే మాతర్ం అమమ్కి 
ఆ మాతర్ం గర్హింపు ఉండదని తాము ఎలా అనుకునాన్రు? కాదు కాదు, ఉంటే ఉండనీలే అని ఒక నిరల్క్షయ్ం. ఆ మరాన్డే 
అమమ్ తన బటట్లు సరుద్కుని ఎందుకెళిళ్పోయిందో తనకి తెలీదా? అవనీన్ తనకి తెలియకుండా జరిగిపోయాయని ఇపప్టికీ 
తనని తను మభయ్పెటుట్కోవడం ఎంతవరకు సమంజసం? 

మూరిత్ కళళ్లోల్కి నీళొళ్చాచ్యి. ఈ మధయ్ ఎందుకో పిలవకుండానే కనీన్ళుళ్ ఉబికి వసుత్నాన్యి. భుజం మీది 
టవల తో ఒతుత్కునాన్డు. ఇపుప్డు తన తలిల్ లేదు. రెండో అకక్లేదు. మిగిలినవాళుళ్ ఎలా ఉనాన్రో తనకి తెలీదు. తను ఇలా 
అయిపోయాడని వాళళ్కి తెలుసో లేదో. 

వాళళ్ ఫోన నెబరుల్ కూడా లేవు తన దగగ్ర. 
బీచ లో పిలల్ల ఆట ముగిసింది. తలిల్దండుర్లోత్ కలిసి వెళళ్డానికి సిదద్మయాయ్రు. ఈ లోపల రోడుడ్మీద వెళుత్నన్ 

వాహనాలనిన్టికీ చెయియ్ ఊపుతూ పగలబడి నవువ్కుంటునాన్రు. 
అందులో అంత ఆనందం ఏముందో? 
మూరిత్ కళళ్లోల్కి ఆనందమ్ పొంగి వచిచ్ంది. 
అంతలో మరో దృశయ్ం మీదికి అతని దృషిట్ మళిళ్ంది. 
ఒక ఆడమనిషి తనంత పొడవునన్ పాల్సిట్క సంచి ఒకటి భూజానేణ్సుకుని రోడుడ్ పకక్న దొరుకుతునన్ ఏదో పనికిరాని 

పాతసామానుల్ ఏరుకుంటోంది. ఆమె కూతురు కాబోలు ఆరేళళ్ పిలల్ రోడుడ్కి అవతలి పకక్ ఏం దొరికిందో ఆనందంగా 
ఇవతలికి పరుగెతుత్కొసోత్ంది. హఠాతుత్గా ఆటో  ఒకటి ఆ పిలల్ను రాసుకెళిళ్నంత వేగంగా వెళిళ్ంది. మూరిత్కి గుండె 
ఆగినంతపనైంది. ఆ పిలల్గాని తలిల్గాని అదేమీ పటిట్ంచుకునన్టేట్ లేరు. ఆ పిలల్ అదే వేగంతో వచిచ్ తలిల్ని వాటేసుకుంది. 
ఆనందంగా ఏదో చెపోత్ంది. ఆ తలిల్ వినిపించుకోకుండా ముందుకెళిళ్పోతోంది. 

చినన్పుప్డు తను తలిల్నలా వాటేసుకుంటే ఆమె చేసుత్నన్ పనిని పకక్న పెటిట్ తన జుటుట్ నిమిరి, బుగగ్లు పుణికి ముదుద్ 
పెటుట్కునేది. 

గుండెమీది నుంచి చేతిని తీసూత్ చూసుకునాన్డు మూరిత్. ముంజేతుల నిండా ముడతలు, అదద్ంలో చూసుకుంటే 
ముఖం నిండా ముడతలు, ఈమధయ్ డై వేసుకోక జుటట్ంతా ఎపుప్డో ముగుగ్బుటైట్పోయింది. ఎంత ముసలివాడైపోయాడో 
తను. 

మూరిత్కి మళీళ్ దుఃఖం పొంగిపొరలింది. ఎంతో దిగులుగా ఉంది. 
హఠాతుత్గా కోడలు పర్వీణ పిలల్వాణిణ్ వెంట పెటుట్కుని హరీబరీగా వచిచ్ంది. "పెటుట్ పెటూట్ తొందరగా. తాతగారి 

కాళళ్కి దణణ్ం పెటుట్" అంటోంది ఇంగీల్షులో. వాడు ఫోనోల్కి చూసుకుంటూ ఏదో లోకంలో ఉనాన్డు. 
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"చెయియ్ పటట్ండి" అంటూ చేతిలో అక్షతలు కొనిన్ ఎతిత్ పడేసింది. పనెన్ండేళళ్ పిలల్వాడు. ఫోన లోకి తపప్ మరిదేనికీ 
తలవంచని వాడి తలని బలవంతంగా రెండించులు వంచగలిగింది. మూరిత్ అక్షతలు పైకి చలాల్డు. కొనిన్ కోడలి 
తలమీదకూడా పడాడ్యి. ఆమె చికాకును కనపడనీయకుండా దులుపుకుంది. తిరిగి పిలల్వాడి రెకక్పటుట్కుని 
ఈడుచ్కెళూత్ంటే వెనకనుంచి అడిగాడు "ఏవిటమామ్య విశేషం ఇవేళ?" 

"పండగ కదా ఈవేళ" అందామె. ఒకక్ క్షణం ఆగి, 'ఏం పండగ' అంటాడేమోనని "వినాయక చవితి" అంది. 
"ఎవరు తరుముకొసుత్నాన్రని అంతపరుగులు" అనుకునాన్డు మూరిత్. రెండేళళ్ కిర్తం వరకు తనూ ఇలాగే 

పరుగులు పెటిట్న విషయం మరచిపోయాడు. 
సముదర్ం మీద ఏదో పకుష్లు గుంపుగా వాలి పైకి లేసుత్నాన్యి. 
'పండుగలనీన్ ఎపుప్డో వాటస్ప మెసేజ లకి పరిమితమైపోయాయి. నలుగురూ కలిసేత్నే కదా పండగ' అనుకునాన్డు 

మూరిత్. తన ఇదద్రు కూతుళుళ్, మనవరాలు అంతే కొడుకు కూతురు భూగోళానికి అవతలి పకక్ ఉనాన్రు. పండగలకి 
పబాబ్లకి రాలేరు. తన బాలయ్ంలో పండగంటే ఎంత సందడి ఉండేది. మేనతత్లు, అకక్లు కుటుంబాలోత్ రావడం, తలంటుల్, 
కొతత్బటట్లు, పిండి వంటలు, ఊరిమీద పడీ తిరగడాలు, సినిమా హాళళ్లో ఇరుకుక్ని సినిమాలు చుడడాలు, అరధ్రాతిర్ 
దాటేవరకూ కబురుల్, ఎకక్డ చోటు దొరికితే అకక్డ పడి నిదర్పోవడాలు. ఎంత బావుండేది. వాళళ్ంతా వెళిళ్పోయాక ఇలుల్ 
చినన్బోయి మళీళ్ పండగెపుప్డొసుత్ందా అని ఎదురు చూడడం తను కలిగినింటి అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుని సిటీకి 
వచేచ్సాక రెండుసారుల్ కాబోలు వెళళ్గలిగారు తమ ఇంటి పండగలకి. అకక్డ లకిష్ తన వాళెళ్వవ్రితోనూ 
కలవలేకపోయేది. పైగా అదంతా అనాగరిక పదద్తి అని తేలేచ్సింది. అలాంటి చోటల్కి వెళేత్ తన పిలల్లు చెడిపోతారు అని 
భయపడింది. ఆమె ఆసిత్ అనే నిచెచ్న మెటెల్కిక్ పైకొచేచ్ పర్యతన్ంలో ఉనన్తను ఆమె అనన్దేదీ కాదని 
ఖండించలేకపోయేవాడు 'నేనూ అకక్డినుంచే వచాచ్ను కదా!' అని అనలేకపోయాడు. 

ఇపుప్డొకసారి కాలం వెనకిక్ నడిచి ఒకక్సారి.. ఒకే ఒకక్సారి తన వాళళ్ందరితో గడపగలిగితే.. 
జనం సందడి తగగ్డం వలల్ సముదర్పు హోరు సప్షట్ంగా వింపిసోత్ంది. 
హఠాతుత్గా గురుత్కొచిచ్ంది. ఒకసారి తన తముమ్డేదో ఆరిధ్కపరమైన ఇబబ్ందిలో ఉండి తనను సాయం అడగాలని 

వచాచ్డట. తను సరిగాగ్ పలకరించలేదని అడగకుండానే వెళిళ్పోయాడట. తరావ్త తలిల్ చెపితే తెలిసింది. అపుప్డైనా తను 
'అడగొచుచ్కదా, తనేమైనా పరాయివాడా' అనలేదు. 

ఇంకోసారి తన పార్ణసేన్హితుడింటోల్ పెళిళ్కి వెళిళ్నపుప్డు తను తిరిగి వచెచ్యయ్బోతూంటే చెలెల్లు చొరవగా తన 
కారు దగగ్రకొచిచ్ంది పెదద్ బేగ నిండా బటట్లు సరుద్కుని "అనన్యాయ్, నాకు ఒంటోల్ నలతగా ఉంటోందిరా, డాకట్రు పెదద్ 
హాసప్టలోల్ చూపించుకోమంటునాన్డు. నువొవ్సాత్వని, నీతో వదాద్మని ఆగాను. మీ బావకూడా వెళిళ్ చూపించుకో 
అంటునాన్డు" అంది. 
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ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా తీసుకెళేత్ లకిష్ ఎలా రియాకట్వుతుందో తనకి బాగా తెలుసు. "ఎకక్డికొసాత్వ?" అనాన్డు. 
ఎంత మామూలుగా అందామనుకునాన్ తన గొంతు హారష్ గా పలికింది. తన ముఖంలోకే చూసుత్నన్ చెలెల్లు అకక్డి 

చికాకును కూడా గమనించి దెబబ్ తినన్ పకిష్లా చూసింది. గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి వెళిళ్పోయింది. అదే చివరిసారి 
తనామెను చూడడం. చినన్పుప్డంతా 'అనన్యాయ్.. అనన్యాయ్' అంటూ తన వెంట వెంట తిరిగిన తముమ్డు, చెలిల్ అలా 
దూరంగా జరిగిపోయారు. లకిష్  వచిచ్ంది. పండగ అలంకరణ కాబోలు పటుట్చీర కటుట్కుని నగలనీన్ అలంకరించుకుంది. 
"ఇంకా ఇలాగే ఉనాన్రా పండగ పూట? రాహుల మీకోసం పొందూరునుంచి కొతత్ పంచెలు తెపిప్ంచాడు" అంటూనే 
"బాలా, ఎకక్డ చచేచ్వ" అని అరిచింది. వాడు పరుగెతుత్కొచాచ్డు.  

"అయయ్గారికి సాన్నం చేయించి కొతత్బటట్లు కటాట్లని తెలీదా?" 
"తెలుసమమ్గారూ అయయ్గారే ఎపుప్డూ అలా సందార్నిన్ సూసాత్ ఉండిపోతారు. ఏటుందో మరి సందర్ంలో" అని 

గొణుగుతూ గీజర ఆన చెయయ్డానికి వెళాళ్డు. 
"పోనేల్ చూసుకోనీ, ఎంత చూసినా ఇంక కొనాన్ళేళ్కదా. రాహుల బాబు సముదార్నికి దూరంగా కడుతునన్ ఇరవై 

అంతసుత్ల ఫాల్టస్ లోకి మారిపోదామంటునాన్డులే" అంది లకిష్ . 
'అవునా, తనతో ఒకక్మాట కూడా అనలేదే' 
అతనికి మళీళ్ దుఃఖం పొంగి వచిచ్ంది. ఆసరా కోసమనన్టుట్ ఆమె నడుముని చేతులోత్ చుటేట్సాడు. 
"ఉండండి ఏంటిది? చీర నలిగిపోతుంది" అంటూ వదిలించుకుని దూరంగా జరిగింది. 
అతనికి నీరసంగా, నిసస్హాయంగా అనిపించింది. గొంతు పెగులుచ్కుని అభయ్రధ్నగా అడిగాడు "లకీష్! మా 

వాళళ్ందరీన్ చూడాలిన్పిసోత్ంది. ఒకక్సారి పిలిపిసాత్వా" అనాన్డు. అంతలోనే అనుమానంగా "వసాత్రంటావా?" అనాన్డు. 
"ఏం, ఎందుకురారు? అసలే వాళుళ్ డబుబ్ మనుషులాయె" అంది లకిష్ . 
" అయినా ఇపుప్డేమైందని? ఏమైనా అయితే ఎలాగూ తపప్దు" అంది వెనకిక్ తిరుగుతూ. 
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