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(1950 –    ) 
గేటు తోసుకుని లోపలకి అడుగుపెటాట్ను. సరిగాగ్ 

ఆ వేళకి ఏ మలెల్తీగకిందో, చీడీల పకక్నో, డాబామీదో 
నవువ్తూ కనబడే రాధ నా కంటికి అవుపడలేదు. 
టాయిలెట యింకా పూరిత్కాలేదేమో అనుకుంటూ 
మెటెల్కిక్ హాలోల్కి వెళాళ్ను. 

మలెల్ పువువ్లా తయారై వుండాలిస్న రాధ 
వాలుకురీచ్లో పడుకుని దీరఘ్ంగా ఆలోచిసోత్ది. నా 
రాకకూడా గమనించినటు లేదు. ఆఖరికి నిదర్లేచే వేళకి 
కూడా నలగకుండా, శుభర్ంగా వుండే రాధ అంత 
చికాగాగ్ వుందేమిటి చెపామ్ అని దగాగ్ను. 

తలెతిత్ంది. నా వంక చూసి 'రా' అంది కురీచ్ 
చూపిసూత్ మొఖం మీద చిరునవువ్ కనపడదేం? 

అసలు రాధకీ నాకూ సేన్హం ఎలా అయి అయిందంటే మా వూళోళ్ వునన్ లేడీస కల్బ కి అందరికి మలేల్ నేనూ 
వెళూత్ండేదానిన్. సాధారణంగా మా కల్బ లో చీరలూ, జాకెటూల్, నగలూ, లేచిపోవడాలూ మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. 
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పూరవ్ం వునన్ గవరన్మెంటు డాకట్రుకి బదిలీ అయి మరో డాకట్రొచాచ్డు. పూరవ్పు డాకట్రుగారి భారయ్కు పూజలూ 
పునసాక్రాలు తపప్ మరోగోల తెలుయదు. కొతత్గా వచిచ్న డాకట్రు భారయ్ మటుకు అంతకంటే వుతాస్హంగా వుంటుందా? 
అనుకునాన్ం మేమంతా, వూరికి ఏ ఆఫీసరొల్చిచ్నా, వారి భారయ్లిన్ మాతో పోలుచ్కు తృపిత్ పడటం మాకో అలవాటయింది. 

డాకట్రు వొచిచ్ సిథ్రపడిన నెలాల్ళళ్కు ఆయన భారాయ్ వచిచ్ంది. డాకట్రుకూడా చినన్వాడు. పిలాల్ మేకా లేదు. ఆయన 
భారయ్ యింటర దాకా చదివిందనీ, నాగరికి యువతీమణి అనీ మేమంతా ముందుగానే విని వునన్ వాళళ్మవడం చేత ఆవిడ 
రాకకోసం ఆతృతగా చూశాం. కాసత్ చదువుకునన్ యువతి అయితే మా కల్బుబ్లో మెంబరవాలిస్ందే. అందులో 
గవరన్మెంటు డాకట్రు భారయ్ మెంబరుకాకుండా వూళోళ్ కాపరం చేసుత్ందా?  

రాధ ఆవరణలో అడుగుపెటట్గానే కల్బ కి కొతత్ కాంతి వచిచ్ంది. అసలు అలా కాంతి వెదజలల్డం రాధలోనే 
సవ్తహాగా వుంది. రాధ తిరిగిన సత్లాలు తళుకుక్మనేవి. మూడు నెలలు తిరకుక్ండానే రాధ కల్బ సెకెర్టరీ అయింది. కల్బ లో 
ఎనిన్ మారుప్లు?  వయ్కుత్లు సంఘానిన్ ఎలా మారేచ్దీ రాధలాంటివాళుళ్ రుజువు చేసాత్రు. బకాయిపడడ్ చందాలు 
రాబటట్డమే కాకుండా విరాళాలు కూడా వసూలు చేసింది. ఎనోన్ ఆటవసుత్వులు తెపిప్ంచింది. రింగ టెనిన్స, బాడ మింటన, 
టేబుల టెనిన్స, చదరంగం రకరకాల గేమస్ మొదలెటిట్ంచింది. చినన్ లైబర్రీ వోపెన చేసింది. రకరకాల పతిర్కలు 
తెపిప్ంచింది. కల్బ కి జీవం పోసిందంటే నమమ్ండి. కాలుతీసి కాలుపెటేట్ ఓపిక లేకపోయినా ఈ కీరిత్ అంతా రాధకే ఎందుకు 
దకాక్లనే యీరాష్య్ళువులు మాలో కొందరు లేకపోలేదు. కానీ వాళేళ్ం చెయయ్గలరు? రాధ సమరుధ్రాలు కావడంవలల్ యీ 
కుటిల మనసుక్లిన్ లెకక్ చేసేది కాదు. 

మేమిదద్రం ఒకే వీధిలో వుండటం వలల్ కల్బ సేన్హమే కాకుండా యింటిసేన్హం కూడా కలిసింది. నేను లేకుండా 
రాధ యింతవరకూ ఒకక్ సినిమాకు పోలేదు.  

"ఏం రాధా ఏవో కలలు కంటునాన్వ?" అనాన్ను నవువ్తూ. 
"మనసేమిటో బాగో లేదు" అంది ముభావనగా. 
రాధకి మనసు బాగా లేకపోవడమా? యిదే మొదటిసారి నేను వినడం. అందరికిమలేల్ రాధ భరత్తో కీచులాడదు. 

పనివాళళ్మీద విసుకోక్దు. పెంకిపటుట్ పటట్దు. నవువ్తూ అందరీన్ తన చుటూట్ తిపుప్కోగల రాధకి మనసు 
బాగుండకపోవడమా? చితర్ంగా వుందే. 

"వంటోల్ నలతగా వుందా?" అనాన్ను.  
"డాకట్రు పార్ణనాధుడై వుండగా నాకు జబేబ్మిటి?" అంది మామూలు ధోరణిలో. 
"మనసు బాగా లేకపోవడానికి కారణం?" 
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"ఏం లేదు" అంటూ టేబుల మీద కాయితానిన్ వూరికే చూసోత్ంది. బహుశా వాళళ్వాళళ్కి వొంటోల్ బాగా లేదని 
వుతత్రం వచిచ్ందేమో? 

"డాకట్రుగా రొచేచ్వేళయినటుట్ంది. కాసత్ ముఖం కడుకుక్ని చీర మారుచ్కోవూ?" 
"తొమిమ్దింటిదాకా రారు." 
"అంటే అపప్టిదాకా యిలా దిగాలుగా కూచుంటావా?" 
"కూచుని నేను చేసేదేమీలేదు" అంది నిరాశగా. 
"అసలు నువువ్ చెయయ్దలుచ్కుందేమిటి?" అనాన్ను జాజిపందిరి కిందకు తీసుకెడూత్. 
తన చేతిలో ఉతత్రం నా చేతిలో పెటిట్ "చదువు - నీకే తెలుసుత్ంది" అంది రాధ. 
చదివాను. రాధ అనన్గారు రాసిన ఉతత్రం. రాధ తన తలిల్దండుర్ల గురించీ, చెలెల్ళూళ్ తముమ్డూ గురించీ 

చెపిప్ందిగాని తనకో అనన్గారు వునన్టుల్ చెపప్లేదు. ఆరేళళ్ తరావ్త చెలెల్లిన్ చూసేందుకు వసుత్నాన్డు. అతని వెంట 
అచుయ్తానిన్కూడా తీసుకొసుత్నాన్టట్. బాగానే వుంది. ఇందులో ఆలోచించాలిస్నంత కారణం ఏమీలేదా? అసలు అనన్గారు 
వసుత్నన్ందుకు పొంగిపోవాలిస్ంది.  రాధ దీరఘ్ంగా ఆలోచిసోత్ంది. తలా తోకా కూరుచ్కోలేక పర్శాన్రధ్కంగా చూశాను. 

"మా అనన్ వసుత్నన్ందుకు నేను ఆలోచిండంలేదు. వసూత్ ఆ అచుయ్తానిన్ ఎందుకు తేవాలి అని పటుట్కుంది." 
"ఏం? సేన్హితుడు కాబోలు. నీకు తెలుసునంటునాన్డయన. ఏదో రెండురోజులుండి వెళాత్రు. దానికి బురర్ బదద్లు 

చేసుకోవాలా?" అనాన్ను గుకక్తిపుప్కోకుండా. 
"నీ కరధ్ం కాదు. మణీ. నేచెపిప్నదంతా వినన్ తరావ్త మాటాల్డు. 
ఈ అచుయ్తానిన్ ఎనిమిదేళళ్ కిర్తంచూశాను. ఒక సాయింతర్ం - అంటే నేను ఎస.ఎస.ఎల.సి చదువుతునన్ రోజులోల్ 

సూక్లునించి యింటికొచేచ్వేళకి మా అనాన్, యీ అచుయ్తం కనిపించారు. అపప్టికి ఏడాది నుంచి అనన్యయ్ బొంబాయిలో 
వుంటునాన్డు. ఏదో చదువుకని వెళిళ్ డబబ్ంతా  తగలేసుత్నాన్డని నానన్ అనన్యయ్ మీద నిపుప్లు చెరుగుతుండేవారు. 
అకసామ్తుత్గా అనన్యయ్రావడం నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 

దకిష్ణ వేపు గచచ్రుగుమీద నిలుచ్నాన్ను. అపుప్డే సూరుయ్డు అసత్మిసుత్నాన్డు. చాలా గమమ్తుత్గా వుంది. 
అరుగుమీద నిలుచ్నన్ ననున్ అచుయ్తం కిటికీగుండా తీక్షణంగా చూసుత్నాన్డు కాబోలు. ఆ చూపులు నా వీపుని సూదులాల్ 
పొడిచినటట్యింది. 

వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయాను. కాసేపు అయాక అనన్యయ్ ననున్ అచుయ్తానికి పరిచయం చేశాడు. వారిదద్రూ 
పార్ణసేన్హితులట. 
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అచుయ్తానివి మనిషిని నిలబెటేట్ చూపులు. అతను అంత అందగాడు కాదు. సనన్గా పొటిట్గా వుంటాడు. ముఖంలో 
కలాకాంతులు వుండవు. ఆ కళేళ్ సూదులాల్ వుంటాయి. 

మొగాళళ్ంటే ఏ మాతర్ం నదురూ బెదురూ లేని నేను కొంతసేపటిదాకా అచుయ్తంతో సరిగా మాటాల్డలేకపోయాను. 
అతని చూపులు కందిరీగలాల్ ఝుయ మంటూ కుడతాయి. మాటలోల్ పడాడ్ం. ఏవో కబురుల్ అంజూర చెటుట్కింద సనన్ని 
వెనెన్లోల్ కూచుని మాటాల్డుకునాన్ం. అచుయ్తం చింతపండు ధర దగగ్రనుంచి చీనా సమసయ్దాకా ఒకటేమిటి అనీన్ 
ధారాపాతంగా మాటాల్డతాడు. లోక జాఞ్నమెరగని నాకు అతనొక మహా పండితుడులా  తోచాడు.  

అందరం భోజనాలు చేశాం. అనన్యయ్కీ, అచుయ్తానికి దొడోల్ కాకరపాదు నీడలో పకక్ వేశారు. నేను పుసత్కాలు 
పుచుచ్చ్కుని చదువుకి ఉపకర్మించాను. అచుయ్తం కళూళ్, మాటలూ నా ఏకాగర్తని పాడుచేశాయి. ఏదో చదువుకు 
పోతునాన్ను. నా వెనక అడుగుల చపుప్డుకి తలెతిత్ చూశాను. 

"ఈ ఒకక్రాతీర్ ఆ అరధ్ంలేని పాఠాలకి సెలవివవ్కూడదు? తెలాల్రగటల్ మేం వెళిళ్పోతాం. ఆ తరావ్త మీరా 
పుసత్కాలోత్ కుసీత్ పటట్చుచ్ మీ అనన్యయ్ పిలుసుత్నాన్డు. రండి. చకక్టి కబురుల్ చెపుప్కుందాం దోడోల్ కూచుని" అనాన్డు 
అచుయ్తం. 

అనన్యయ్ మంచం మీద కూచునాన్ను. అచుయ్తం దిళళ్మీద చెయియ్ ఆనించి, అరచేతులోల్ గడడ్ం పెటుట్కుని, వొరిగి 
పడుకునాన్డు. ఏవేవోం కబురుల్, మధయ్ మధయ్ అతను తన చూపులోత్ ననున్ చీలేచ్సుత్నాన్డు. అలా చూసినపుడు ఆ కళుళ్ 
రెండూ పొడవాలనిపించేది. అనన్యాయ్ తనూ కలిసి పర్పంచానిన్ మారుసాత్రట. ఆ మారుప్కు ధనం అవసరం. అందుకోసం 
నానన్ దగగ్రకు అనన్యయ్ వచాచ్డు. చుటూట్ వెనెన్ల, పుచచ్పువువ్లాంటి వెనెన్ల. వెనెన్లోల్ కాకరాకుల వంపుల నీడలు, 
నిశశ్బద్ంగా వుంది పర్కృతి. పైథాగరస థీరం కిందవునన్ మూడో రైడరు రాలేదని నాకు మనసులో బాధగా వుంది. 

"పొదుద్టే సూక్లికి వెళాళ్లి. నిదద్రొసోత్ంది"అనాన్ను అనన్యయ్నీ అచుయ్తానీన్ వుదేద్శించి. పనెన్ండు కొటాట్రపుప్డే. 
"మేము వెళేళ్వేళకి లేవరూ?" అనాన్డు అచుయ్తం. 
"అలాగే" అంటూ లోపలికి వెళిళ్ పకక్మీద పడాడ్ను. నా కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి. 
తెలాల్రగటల్ మూడింటికి అనన్యయ్ లేపాడు. తాము రైలుకి వెళిళ్పోతునాన్మని. 
గచచ్రుగుమీద కొచిచ్ నిలుచ్నాన్ను. వెనెన్ల వెలా తెలా పోతోంది. మామిడాకుల నీడలు మామీద పడుత్నాన్యి. 

అచుయ్రం నాచేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుని వేళుళ్ నొకుక్తూ 'వసాత్న'నాన్డు. నా చెయియ్ ఝలుల్మంది.  
ఇంటర సీనియర చదువుతుండగా నాకు పెళళ్యింది. నా పెళళ్యిన నెలాల్ళళ్కు అనన్యయ్కీ నానన్కీ డబుబ్ 

విషయంలో పేచీలు వచాచ్యి. నానన్ అనన్యయ్ని యింటోల్ంచి తరిమేసి ఒకక్ దమిమ్డీ అడగొదద్నాన్రు. అనన్యయ్ డబుబ్ 
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బాగా తగలేసిన మాట నిజమే. అచుయ్తం వలల్నే యిలా తయారయాడని నానన్ అపుప్డపుప్డు అమమ్తో భోజనాల దగిగ్ర 
అంటూండేవారు. 

ఆ తరావ్త అచుయ్తానిన్ పూరిత్గా మరిచిపోయాను. జాఞ్పకం వుంచుకునేందుకు ఏముంది కనక? మొదటినుంచి 
అనన్యయ్కి నా పెళిళ్ యిషట్ం లేదు.  కానీ అతని యిషాట్యిషాట్ల పర్సకిత్ ఎవరికి? అనన్యయ్ మాటకు యింటోల్ విలువలేదు. 
ఈ ఆరేళళ్బటీట్ అనన్యయ్ కబురు మాకు తెలియదు. మళీళ్ యివావ్లిట్కి యీ వుతత్రం. అనన్యయ్ వసేత్ ఫరావ్లేదుగాని, 
అచుయ్తానిన్ ఎందుకు తోడు తీసుకురావాలి?  

ఆరేళళ్నుంచి హాయిగా వెళిళ్పోతోంది. కానీ అతని చూపులు తలుచుకుంటే ఎందుకో భయంగా వుంది. అసలు 
అతను యిపుప్డు యికక్డికి రావడం ఎందుకు?” 

"ఏం వసేత్? ఆనాటి చిలిపి రాధ యీనాడు ఎలా వుందో చూదాద్మని రావచుచ్, ఖంగారు దేనికి? వుండాలిస్నంత 
దూరంలో వుంచు. చినన్తనంలో జరిగిన పర్తిదానిన్ యిలా పటుట్కూక్చుంటారా? వడల్ గింజలో బియయ్పు గింజ" అనాన్ను. 

"నీకు తెలియదు మణీ. ఆ చూపులోల్ని మంతర్ పర్భావం నీకరధ్ంకాదు. హాయిగా నిరమ్లంగా గడిపే నా జీవిత 
పార్ంగణంలోకి అతను ఎందుకు రావాలి?" 

"ఎంత వెరిర్దానివి. గోరంతలు కొడంతలు చేసుకు పిచిచ్ని పడుతునాన్వు. మీ ఆయన సేన్హితులెందరు 
రావడంలేదు మీ యింటికి? చూపులేల్వు గీపులేల్వు. లోకజాఞ్నం తెలియనిదానివి కాబటిట్ ఆనాడు ఆ చూపులు నినున్ 
కటేట్శాయి. ఆరేళుళ్ కాపురం చేశావు. ఒక మొగాడికి భయపడాత్వా? సతరీకి వివాహంతో బాలయ్మంతా అంతరాధ్నమవుతుంది. 
నీ కిషట్ం లేకపోతే వెళిళ్పొమమ్ని చెపుప్. మీ అనన్యయ్ని చివాటెల్యియ్. అంతేగాని యింత  కలవరమా?" 

"కాని" రాధ వాకయ్ం నమిలింది. 
ఏదో గడుడ్ సమసేయ్ వచేచ్టుట్ంది ఆ సాయంతర్ం ఎనిమిదింటిదాకా కబురాల్డి యింటికొచాచ్ను. కానీ ఎందుకో ఆ 

రాతిర్ నిదర్పటట్లేదు. రాధ ముఖం పలుమారుల్ విచారంగా కనపడింది కళళ్ముందు.  
మరాన్టి సాయంతర్ం రాధ యింటి కెళాళ్ను. నే వెళేళ్ వేళకి తోటలో వాలుకురీచ్ మీద ఒక ఎముకల పుటట్ వుంది. 

లోపలి కెళాళ్ను. హాలోల్ రాధ లేదు. డాబా మీద చాప పరచుకుని పడుకుంది. ఇరవై నాలుగు గంటలో రాధలో విపరీతమైన 
మారుప్ వచిచ్ంది. నవేవ్ ఆ కళుళ్ నీలి మబుబ్లాల్ బరువుగా వునాన్యి. చెకిక్ళుళ్  వడలిపోయాయి. ఏదో పెదద్ ఆపదలో 
చికుక్కునన్టుట్ంది. ఇదెకక్డి అవసత్ రాధకి? 

"రాధా"  అనాన్ను. 
"వచాచ్వా?" అంది నా కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్గా. ఆమె అరిచేతులు సలసలా కాగుతునాన్యి.  
"ఏమిటి రాధా?" 
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"ఏముంది - అనుకునన్ంతా అయింది" 
"అంటే?" 
"వచేచ్టపుప్డు చూడలేదూ?" 
"ఏమిటి?" 
"అతనేన్ అచుయ్తానిన్ నా కోసం ఎలా అయిపోయాడో చూడు. ఎంత పాడయిపోయాడో పాపం ఆరేళుళ్ ఎలా 

కృశించిపోయాడు" 
అరధ్ం అవుతోంది. వెరిర్ రాధ మొగవాళళ్ డబాబ్ మోతలిన్ రాధ నముమ్తోంది. అచుయ్తం పేల్టు మారాచ్డా? రాధ 

హృదయానిన్ కదిలించపోతునాన్డా? యిదద్రూ కషట్సుఖాలు చెపుప్కునాన్రనన్మాట. సాలెగూటోల్ నా రాధని 
చికుక్కోనిసాత్నా? ఈ మొగాళుళ్ ఐందర్జాలికులు. రాధ అనన్గారు మనిషా పశువా? 

"ఈ ఎనిమిదేళూళ్ నేను అతనిన్ మరిచ్పోయాను. కాని ననున్ అతను ఒక క్షణం కూడా మరవలేకపోయాడు. 
గచచ్రుగు మీద ఆనాడు ననున్ చూసిన ఉతత్ర క్షణంలోనే పేర్మించాటట్, యీలోగా నేను మరొకరి సొతుత్నయిపోయాను. ఈ 
ఎనిమిదేళూళ్ ననున్ తలుచుకుంటూ ఎలా కృంగి, కృశించి పోయాడో పాపం. చూడు ఒటిట్ ఎముకల పుటట్ యీనాడు. నేను 
హాయిగా నవువ్తూ అచుయ్తం లాంటి మనిషి ఒకడునాన్డనే సంగతే మరిచ్పోయాను. నా పేర్మకోసం తపనపడి యిలా 
అయిపోయాడు" అంది. 

పేర్మ పైతయ్ం రాధకి పూరాగా ఎకిక్ంది. అచుయ్తం గార్మఫోను పాటని వోపిగాగ్ వినన్దనన్మాట. "అయితే మరి నీ 
పెళిళ్కాక మునుపే. ఆ పేర్మని వెళళ్బెటట్కపోయాడా?" అనాన్ను కోపంగా. కసి కనిపించనీకుండా. 

"నా పెళిళ్ అంత తొందరలో అవుతుందని అనుకోలేదుట. తనకి నా మీద పేర్మ వునన్ సంగతి అనన్కి తెలుసట. 
అందుకే అనన్ నా పెళిళ్కి యిషాట్పద లేదు కాబోలు." 

"పోనీ నీ పెళిళ్ యిదద్రూ కలిసి ఆపించలేకపోయారా?" 
"ధైరయ్ం లేకపోయిందీ? యిపుప్డు నిరమ్లంగా గడిపే నీ సంసారానిన్ కలత పెటేట్ందుకు ధైరయ్ం వచిచ్ంది? రాధా 

ఎంత యిపుప్డు నిరమ్లంగా గడిపే నీ సంసారానిన్ కలతపెటేట్ందుకు ధైరయ్ం వచిచ్ంది? రాధా ఎంత తెలివిగలవాళూళ్, 
ఒకొక్కక్ సందరభ్ంలో మూరుఖ్లైపోతారు సుమా? నువివ్ంకొకరి భారయ్వి. నీ కనేక బాధయ్తలునాన్యి. మీ అనన్యాయ్ 
అచుయ్తం దేశదిమమ్రులు. నేను కనుకుక్ంటా యీ సంగతంతా మీ అనన్యేయ్రీ?" 

"అనన్యాయ్ డాకట్రుగారూ కల్బ కి వెళాళ్రు." 
"మీ ఇదద్రీన్ యింటోల్ వదిలా? భేష" 
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రాధ చురచుర చూసింది. ఆ ఎముకల పుటట్ను చూసి ఏ మానవమాతుర్డూ తపుప్ పటట్లేడు. రాధ సౌశీలయ్ం 
గురించి కాదు నా చింత. పరిశుభర్మైన మనసుని పాడుచేసుకుంటోందే అని నా బాధ. 

"ఇంతకీ అచుయ్తం యికక్డికెందుకొచిచ్నటుట్?" అని అదిగాను. 
"ఏమీలేదు. డాకట్రు టి.బి. అనాన్డు. డాకట్రెందుకు? ఆ మాట మనమేచెపప్చుచ్. శానటోరియంలో జేరాలిట. 

చివరిసారి ననున్ చూదాద్మని వచాచ్డు. అటేట్ ఆశలు లేవు. మహా అయితే ఓ యాడాది బతకొచుచ్ట. అదిగాక అతనికి 
జీవించాలని పెదద్ కోరెక్ కూడా లేదు" అంది రాధ విచారంగా. 

"ఏం?" అనాన్ను. జారిపోతునన్ రాధని పటుట్కోవలసిన భారం నాది. "అయితే రాధా ఆరేళళ్నుంచీ రాక యిపుప్డు 
రావడమేం? ఆరోగయ్ం నాశనం చేసుకుని నువువ్ కారణం అని యిపుప్డు చెపప్టం దేనికి? ఇంత హీనసిథ్తికి రాకమునుపే 
నినున్ చూసి వెడితే  కనీసం నీకు శాంతి అయినా వుండేదిగా. తను మనసారా పేర్మించిన మనిషి అశాంతి పాలు కాకుండా 
వుండేదిగా?" 

"నువువ్ నాగురించి తాపతర్యపడుతునాన్వుగాని అతని హృదయానిన్ చూడటం లేదు, మణీ. ఏ ఆశా చిగురించక 
జీవితపు ఆఖరి దినాలోల్ యికక్డికొచిచ్.." 

"వొచిచ్? అతనికి ఏం కావాలి? ఎందుకు వచాచ్డు?" 
"అతనికి ఏమీ అకక్రేల్దు. ననున్ కడసారి చూదాద్మని వచాచ్డు. అతను కోరేదేమిటి? నాకు నేనే" అని నా కళళ్లోకి 

చూసి ఆగిపోయింది. 
చివరి అధాయ్యం దగగ్రికొచాచ్మనన్ మాట. "అసలు నీ వుదేద్శం ఏమిటి, రాధా? నువువ్ అతనిన్ పేర్మిసుత్నాన్వా?" 
రాధ నా పర్శన్కి సమాధానం చెపప్కుండా రోగిషిట్ నవువ్ నవివ్ంది. 
"ఎలుల్ండి పొదుద్ట అతను శానటోరియం లో జేరుతాడు. నా కోసం అతను చనిపోడం యిషట్ంలేదు. నా చేతనైన 

కృషితో మృతుయ్ ముఖం నించి అతనిన్ తపిప్ంచాలని వుంది." 
"నువువ్ అతనిన్ పేర్మిసూత్వుంటే నేను చెపప్కలిగిందేమీ లేదు. అది నీ హృదయానికి సంబంధించిన విషయం" 

అనాన్ను ముకత్సరిగా. 
రాధ ఆకాశంలోకి చూసూత్ కూచుంది. 
"అయితే అతను నీ వలేల్ ఈ సిథ్తికి వచాచ్డని నిజంగా నముమ్తునాన్వా రాధా? నిజంగా నీవలల్ యీ సిథ్తి కొచిచ్న 

మనిషి, అంత బాధ భరించగల వోపిక వునన్  మానవుడు ఆఖరి ఘడియలోల్ పాలలోల్ వుపుప్రాయి విసరడు. నీ జీవితంతో 
చెలగాటమాడేందుకు అతనెవరు? నిజంగా సావ్రధ్ం కనకలేకపోతే అసలు యికక్డికి రానేరాడు. వొచిచ్నా  పెదవి మెదపక 
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వెళిళ్పోయి వుందును. నువువ్ కళుళ్ తెరిచి ముళళ్లోకి అడుగెడుతునాన్వ. ఊబిలో కూరుకుపోతావ. తిరిగి 
డాకట్రుగారింటిలో పర్వేశించే అరహ్త నీకు వుంటుందా? బాగా ఆలోచించుకో" అని చివాలున లేచాను. 

"మేమిదద్రం మాటాల్డుకోవలిస్ందేమీ లేదింక. ఇదద్రిదీ చెరోదారి." ఆ రాతిర్ ఎనీన్ పీడకలలు వచాచ్యి. రాధ మీద 
చెపప్లేనంత పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ంది. నేను ఏం జేసి రాధను కాపాడగలను? నిజంగా నాకు పేర్మ తెలీదా? పేర్మించగలిగే 
హృదయం నాకు భగవంతుడు పర్సాదించలేదా? 'ఎందుకలా వులికిపడుతునాన్వ 'ని ఆయన ఎనోన్సారుల్ అడిగారు. 

తొలికోడి కూసిన తరువాత, కాసత్ కునుకు పటిట్ంది. ఇంతలో పాలమనిషి దబదబా తలుపు కొటాట్డు. తలుపు తీసి 
చూతును గదా పాలమనిషికాదు రాధ. ననున్ గటిట్గా కావలించుకుని బావురుమంది. 

తెలతెలవారుతుండగా అచుయ్తం తన చేతులోల్నే నిశిచ్ంతగా కళుళ్ మూసుకునాన్టట్. రాతర్ంతా అతనిన్ ఎంత శపించి 
పోశాను. 
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