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అతడు ఆగి వెనకుక్ చూసాడు. ఆమె నవువ్తూ చేయి ఊపడం కనిపించింది. ఆ వీడోక్లులో ఒక ఆహావ్నం వుంది.
అతడూ చేయి ఊపాడు. ఆ ఊపడంలో ఒక వాగాద్నం వుంది.
అతడు వెళిళ్పోతూ అనుకునాన్డు 'పేర్మలో ఇంత మాధురయ్ం వుందా' అని.
PPP
‘ మీరు వెళళ్ండమామ్! ’ అనాన్డు కాంపౌండర. ఆమె డోర తెరుచుకుని బాబుతో సహా లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది.
‘ చెపప్ండి ... మీ పార్బల్ం ఏమిటో! 'అంటూనే తలెతిత్ చూసిన అతడు ఆమెను అలా చూసూత్నే వుండిపోయాడు.
చినన్ చినన్ గులాబీలునన్ తెలల్ని చీర భుజాల నిండా కపుప్కుని వానలో తడిసిన మలెల్పూవులా వుంది. కళళ్

నిండా

ఆందోళన, ముఖంలో దిగులూ కనబడుతునాన్యి. కానీ, అవేవీ ఆమె సౌందరాయ్నిన్ దాచలేకపోతునాన్యి.
బాబు భుజం చుటూట్ చేయివేసి దగగ్రగా పొదివి పటుట్కోవడంలోనే ఆ పిలల్వాడి మీద ఆమెకెంత పేర్మో తెలుసోత్ంది.
అతడి నిసస్ంకోచమైన చూపులకు అడుడ్కటట్ వేసూత్' డాకట్ర 'అందామె.
అతడు చపుప్న తేరుకుని 'ఏమైంది? 'అనడిగాడు.
'బాబుకి రెండు సారుల్ వాంతులయాయ్యి. కొంచెం టెంపరేచర కూడా వుంది'అంది. ఆమె గొంతు వణకడం
తెలుసోత్ంది.
‘ పడుకోబెటట్ండి. టెసట్ చేసాత్ను’ అంటూనే సెట్త తీసుకుని కరెట్న వెనకాల ఉనన్ టేబిల దగగ్రకు వెళాళ్డు డాకట్ర.
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బాబు ఏమీ పేచీ లేకుండానే బలల్ ఎకాక్డు.
'జాండిస లాగా వుంది. కంగారు పడాలిస్ందేమీ లేదు. ఇంతకీ డైజెషన ఎలా వుంది?' అడిగాడు డాకట్ర పొటట్,
నాలుక పరీక్ష చేసాక.
'అంతకు ముందు బాగానే వుండేది. ఈ వారం రోజులుగా ఆకలి అనడం లేదు. లంచ బాకస్ కూడా సగం వెనకుక్
తెసుత్నాన్డు’ అదే దిగులు ఆమె ముఖంలో.
‘ఈ టెసుట్లు చేయించండి. రెండు గంటలోల్ రిపోరట్స్ వచాచ్క నాకు చూపించండి 'అనాన్డు డాకట్ర.
రెండు గంటల తరావ్త రిపోరట్స్ జాండిస నిరాధ్రణ అయియ్ంది.
‘ తేలిగాగ్ అరిగే పదారాథ్లే తినిపించండి. మందులు రాసుత్నాన్ను. రెగుయ్లర గా వాడితే తగిగ్పోతుంది' అనాన్డు
డాకట్ర చకాచకా మందులు రాసూత్.
'భయపడాలిస్ందేమీ లేదు కదా డాకట్ర?' అందామె.
తలెతిత్ ఆమెవైపు చూసాడు. ఆమె కళళ్నిండా నీళుళ్ దూకడానికి సిదధ్ంగా వునాన్యి.
‘అరెరె! ఇందులో అంత వరీర్ అవాలిస్ందేమీ లేదు. ఈ సీజనోల్ చినన్ పిలల్లకు జాండీస వసూత్నే వుంటుంది.
జాగర్తత్గా వుంటే చాలు. తరావ్త చూపించండి ఏమైనా అవసరమొసేత్-ఇదిగో నా మొబైల నెంబర రాసుత్నాన్ను.
మొహమాట పడకుండా ఫోన చేయండి' అంటూ రాసిచాచ్డతను.
నరస్ కొంచెం చితర్ంగా చూసింది. సహజంగా డాకట్ర అరవింద తన పరస్నల మొబైల నంబర ఎవరికీ ఇవవ్డు.
2
‘థాయ్ంకూయ్ వెరీమచ డాకట్ర!' ఆమె చేతులు జోడించి నమసక్రించింది.
ఆమె వెళిళ్న వైపు అలాగే చూసూత్ వుండిపోయాడు డాకట్ర.
‘ డాకట్ర! నెకస్ట్ పేషంటిని పిలవమంటారా? 'అనన్ నరస్ పిలుపుతో
' ఓకే! ఓకే! 'అని సరుద్కునాన్డు.
ఆకాశం మబుబ్పటిట్ వుంది. ఎకక్డి నుండో చలల్ని గాలి వీసోత్ంది. ఏడవుతునాన్ సూరుయ్డింకా వుదయించలేదు.
కూరగాయల మారెక్ట అంతా తిరిగి, కావలిస్న కూరలు కొనుకుక్ని మెలల్గా ఇంటికి నడవడం మొదలుపెటిట్ంది
నీలిమ.
' హాయ! ఎలా వునాన్రు? 'వెనుక నుంచి పలకరింపు వినిపించి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది
వైట టీషరట్, గేర్ కలర టార్క పాంట, సోప్రట్స్ షూ వేసుకుని వునన్ యువకుడు! పెదవులపై చిరునవువ్. కళళ్లోల్
ఆనందం.
వెంటనే గురుత్ పటట్లేకపోయింది.
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‘అంతేలెండి! సాయం చేసినవాళళ్ని కూడా గురుత్ పెటుట్కోవటేల్దు ఈ రోజులోల్. చూసారా, ఎంత అనాయ్యమో!'
జేబులోల్ంచి చేతులు బయటికి తీసి తమాషాగా గాలోల్ వూపుతూ అనాన్డు.
ఎవరు ... ఎవరు? ఇంత చనువుగా ... ఆఁ ... గురొత్చిచ్ంది. 'నమసేత్ డాకట్ర గారూ!' అంది తల కొదిద్గా వంచి ...
రెండు చేతులోల్నూ కూరగాయల సంచులునాన్యి. ఇంత దగగ్రగా వచేచ్సి నిలబడాడ్డేం? అనుకుంది.
‘హమమ్యయ్! గురుత్పటాట్రు. లేకపోతే మీకేదైనా జాఞ్పకశకిత్ పెరగడానికి మందివావ్లనాన్ నేను పిలల్ల డాకట్రిన్ కదా!
ఏం చేదాద్మా అనుకుంటునాన్ను'అనాన్డు తమాషాగా.
ఆరోజు హాసిప్టలోల్ కొంచెం గంభీరంగా వునాన్డు. ఇపుప్డు మరీ పాతికేళళ్ యువకుడిలా. ఎలా గురుత్ంటుంది?
అయినా అపుప్డు ఆందోళనలో అతనిన్ సరిగాగ్ చూడలేదు.
‘ అచుచ్ గులాబీ పువువ్లా వునాన్రు! ’ పింక కలర చుడీదారోల్ వునన్ ఆమెను చూసూత్ అనాన్డు.
ఇదేమిటీ! ఇంత చనువు నచచ్డం లేదు.
' మీరసలు ఏమీ మాటాల్డరా? 'మళీళ్ పర్శన్ ...
ఇక బావుండదు ... ఏదో మాటాల్డాలి.' మీరు ... ఇలా ... మారెక్ట కా? 'తన పర్శన్ తనకే బాలేదు.
' హఁహఁహఁ! నేను ... మారెక్టుట్కు అసలు జనమ్లో ఒకక్సారి కూడా వెళళ్లేదు. ఈ పర్కక్ గౌర్ండోల్
వాకింగ కి వసుత్ంటాను. రిటరన్ వెళుతుంటే మీరు కనిపించారు. నా కాళుళ్ ఇటు వైపు లాకుక్ వచాచ్యి. నా
తపేప్ం లేదండీ ’ కళుళ్ నవువ్తునాన్యి అలల్రిగా.
మళీళ్ ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు నీలిమకి
‘ చెటట్ంత మొగవాడిన్ ఉండగా రెండు సంచులూ మీరే మొయయ్డం అనాయ్యం. ఇలా ఒకటివవ్ండి నేనూ మోసి
మంచివాడన్ని నిరూపించుకుంటాను'అంటూ చేయి ముందుకు చాపాడు.
‘వొదొదుద్' కంగారుగా వెనకుక్ జరిగింది.
‘మళీళ్ ఇంటికెళాళ్క మీ సంచీ మీకే ఇసాత్ను. నేనేమీ నావంటూ కెల్యిమ చెయయ్ను. సరేనా! ”అంటూనే చేతిలోంచి
కూరగాయల సంచీ అందుకునాన్డు.
రెండింటోల్నూ బరువైన సంచీ అతనే తీసుకునాన్డు. ఇంకో చెయియ్ తేలిగాగ్ వుంది. గబగబా అడుగులు వేసోత్ంది
నీలిమ.
‘ ఇంతకీ మీ ఇలుల్ దగగ్రేనా? లేకపోతే ఏ ఆటోనో ఎకిక్ బైబై అనరుగా, ఇంటికొచిచ్ కాసత్ కాఫీ తాగి వెళళ్ండి
అనొచుచ్గా' పకక్నే నడుసూత్ అనాన్డు అరవింద.
'అయయ్యోయ్! అలా ఏం కాదు. మా ఇలుల్ పకక్ సందులోనే, రండి. కాఫీ తాగి వెళళ్ండి' గబగబా అంది.
'మీరు పిలవకపోయినా వసాత్ను లెండి. ఎలాగూ డిసైడ అయాయ్ను 'నవువ్తూ అనాన్డు.
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రెండు నిమిషాలోల్ ఇలుల్ వచేచ్సింది. అనీన్ డిజైనర ఇళుళ్నన్ మంచి కాలనీయే.
చినన్ గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళితే పొదరిలుల్ లాంటి అందమైన ఇలుల్. చుటూట్ పూల మొకక్లు. చకక్టి పోషణలో
విరగబూసి వునాన్యి. ఒక పకక్న సూక్టీ పారక్ చేసి వుంది. లోపల ఇలుల్ ఇంకా అందంగా, కళాతమ్కంగా వుంది. ఎకక్డి
సామాను అకక్డ నీట గా సరిద్పెటిట్ వుంది.
రెండు బీరువాల నిండా బుకస్ వునాన్యి. గోడలకు అందమైన పెయింటింగస్, కిటికీలకు తెలల్ని కరెట్నస్ వేలాడుతూ
వునాన్యి. ఆ ఇంటోల్కి రాగానే ఎవరికైనా సేద తీరినటుట్గా అనిపిసుత్ంది.
' కాఫీ తీసుకోండి ' నిలబడి పెయింటింగస్ చూసూత్ వునన్ అరవింద వెనకుక్ తిరిగాడు.
'చాలా బాగునాన్యి మీ కలెక్షనస్. వండర్ఫుల ... ఎకక్డ కొనాన్రు? 'అడిగాడు.
‘అవి నేను అపుప్డపుప్డూ వేసినవే' నెమమ్దిగా చెపిప్ంది నీలిమ.
'వావ! మీరు ఇంత మంచి పెయింటరా? మీవేవైనా ఆరట్ ఎగిజ్బిషనస్ అయాయ్యా? ఇనాఫ్కట్ నాకూ కొంచెం పర్వేశం
వుండేది. మెడిసిన చదవడం కోసం తాయ్గం చేసాను! బట యు ఆర గేర్ట. అసలు మీ ఇలుల్ ... మొకక్లు ... పుసత్కాలూ మీ
టేసేట్ సూపర' నిజాయితీగా అనాన్డు.
‘ఫైనలీల్ ... మీ కాఫీ ... ఇంకా సూపర! ఇంత మంచి కాఫీ తాగి ఎనాన్ళళ్యిందో? 'అతని ముఖంలో ఒకక్సారి
నీలినీడలు తొంగి చూసాయి.
‘అంత గొపప్ ఆరట్ ఏమీ కాదు! ఏదో హబీగా నేరుచ్కునాన్ను' అంటూనే 'పర్తీక!' అంటూ పిలిచింది.
రూంలో చదువుకుంటోనన్ పర్తీక బయటికి వచిచ్ ‘నమసేత్ అంకుల 'అంటూ విష చేసాడు.
' నమసేత్! హౌ ఆరూయ్! 'అంటూనే' ఇపుప్డేమీ హెలత్ ఇషూయ్ లేదుగా బాబుకి? 'అనడిగాడు నీలిమని.
'పది రోజుల కిందట మళీళ్ చెకప కి వచాచ్ంగా మీ దగగ్రికి అపప్టికే మొతత్ం తగిగ్పోయింది! '
‘ దటస్ గుడ! నేనసలు ఫసట్ టైమ చూసి మీ తముమ్డనుకునాన్. మీకు పదేళళ్ కొడుకునన్టుట్ కనిప్ంచరు' అనాన్డు
డాకట్ర అరవింద.
'పది కాదు పనెన్ండేళుళ్' అందామె.
'అవునా! ఏం చదుతునాన్వ నానాన్?' అనాన్డు.
'సెవంత కాల్స' అనాన్డు పర్తీక.
ఇంకా వెళళ్డేం? బాబుకి బేర్క ఫాసట్ పెటిట్ సూక్ల కి పంపించాలి. టైం అయిపోతుంది ఆమెలో ఎకక్డో అసహనం.
'టైం అయిపోతోంది. చాలా పనులునాన్యి ఇంకా వెళళ్డేమిటి అనుకుంటునాన్రా? వెళాత్ను మరి'
‘ అబెబ్బేబ్! ఆలా అనికాదు. మీ టైం చాలా విలువయింది కదా పేషెంటల్ను చూడాలి ... ఇంకా’ మధయ్లోనే
ఆపేసింది ఆవులిసేత్ పేగులెల్కక్ పెటేట్టుట్నాన్డు అనుకుంటూ.
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'వెళాత్ను ... నేను అపుప్డపుప్డూ ఇలా వసుత్ంటాను, మీ కాఫీ కోసం. ఏమనుకోరుగా? అంటూనే నీలిమ
వైపో సారి చూసి' బై 'అంటూ వెళిళ్పోయాడు.
3
‘ వచెచ్నోయి వసంతము ... విచిచ్నది మలిల్ లతాంతము ... వచెచ్నోయి వసంతము ... 'సనన్గా పాడుతూ
పాటలోనే లీనమై మలెల్మొగగ్లిన్ తెంపుతోంది నీలిమ. పరిమళాలిన్ వెదజలుల్తూ, అపుప్డే విచుచ్కుంటునన్ పూలు చెటుట్
నిండా విరగబూసాయి. ఇంకా పైనునన్ తీగలు చేతికి అందక వదిలేసింది. సాయం సంధయ్ మెలల్గా చుటూట్
కముమ్కుంటోంది.
' నేను కోసివవ్నా? 'వెనుకనుంచి వినిపించింది. ఎపుప్డొచాచ్డో, ఎపప్టి నుంచి అలా నిలబడాడ్డో డాకట్ర అరవింద.
' మీరా! ఈ టైమ లో. ఎంతసేపైంది వచిచ్?'పైకే అనేసింది.
'మీరు తనమ్యతవ్ంలో పాడుతునన్పుప్డే వచాచ్ను. ఆ లోకం నుంచి మిమమ్లిన్ బయటకి తేలేక, నేనూ ఆ
లోకంలోకే వెళిళ్పోయి ధనుయ్డన్యాయ్ను.
ఆ ముఖంలో ఒకక్క్షణం సిగుగ్తెర కనపించి మాయమైంది.
'లోపలికి రండి' ఆహావ్నించింది.
‘ ఇకక్డే కూరుచ్ందామా? ఈ అందమైన సాయంతర్ం ... ఈ మొకక్లు ... సువాసన వెదజలేల్ ఈ పూలు ... మీ
పాట ... చాలా హాయిగా వుంది '
‘లోపల కూరుచ్ందాం రండి. ఇకక్డ దోమలు వసాత్యేమో!'
ఆమె వెనకాలే లోపలికి నడిచాడు. మలెల్పూలనీన్ లివింగ రూములో మూలకు చినన్ సాట్ండుపైనునన్ కృషుణ్ని
విగర్హం ముందు పోసింది నీలిమ.
మురళి వాయిసుత్నన్ కృషుణ్డు. చాలా అందమైన విగర్హం.
'మీ ఆడవాళళ్ందరూ శీర్కృషుణ్నిన్ ఆరాధిసాత్రు. భరత్ మాతర్ం శీర్రాముడిలా వుండాలనుకుంటారు. ఎందుకనీ?'
అరవింద పర్శన్.
'సతరీ తనను పేర్మించే వాడిని ఆరాధిసుత్ంది. తనను తపప్ మరెవరినీ చూడని వాడిని వరిసుత్ంది. అంతే' మెలల్గా అంది
నీలిమ.
‘ బాప! మీరు సంసక్ృతంలో మాటాల్డితే నాకరథ్ం కాదులెండి. ఇంతకూ మీ దుషయ్ంతుడెకక్డా? '
‘ దుషయ్ంతుడా?' అశచ్రయ్పోయింది.
'అదేనండీ, మీవారు! మీరేమో వనవాటికలో శకుంతలలా వునాన్రు. మీ బాబేమో భరతుడు! మరి మీ
దుషయ్ంతుడేడీ అని అడిగాను' మారుతోనన్ ఆమె ముఖకవళికలు చూసి 'యామై రాంగ?” అనాన్డు.
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‘ నాలుగేళళ్ కిర్తం వరకూ నాతోనే వుండి ననున్ నడిపించాడు. ఇపుప్డు ... పైనుండి ననున్ నడిపిసుత్నాన్డు’ అంది
నీలిమ. ఆమె గొంతులో దుఃఖం సప్షట్ంగా తెలిసింది.
‘ ఓ ... అయాం సారీ. వెరీ వెరీ సారీ. మిమమ్లిన్ బాధపెటాట్ను. నా ఉదేద్శం అదికాదు. ఎందుకో మీరు చాలా
సనిన్హితంగా అనిపించారు

మొదటిసారి నుండే. అసలు నేను ఎవరితోనూ ఇంత చనువుగా వుండను. మీతో

అనుకోకుండానే కోల్జ గా మాటాల్డాను తపప్ మీ పాత విషయాలు గురుత్చేసి బాధపెటాట్లని కాదు'అనాన్డు. అపాలజిటిక
గా.
‘ ఒకక్క్షణం’ అని ఆమె లోపలికి వెళిళ్ంది. ఆమె ఏడుసోత్ందేమో అనిపించినా అతను చొరవచేసి లోపలికి వెళళ్లేక
పోయాడు.
కాసేపటికి నీలిమ కాఫీ కప వచిచ్ంది. ముఖం కడుకుక్నన్టుల్ంది. కనురెపప్లు ఇంకా తడిసేవునాన్యి.
కనుకొలుకులోల్ని ఎరుపు. ముఖమంతా పర్తిఫలిసోత్ంది.
‘సారీ!' అంది తలెతత్కుండానే.
‘ ఆ మాట నేననాలి. ఎలా జరిగింది? మీకు ఇబబ్ందిగా లేకపోతేనే చెపప్ండి.'
‘ ఆకిస్డెంట ... మేము డారిజ్లింగ వెళిళ్నపుప్డు ... ఘాట రోడుడ్లో ఎవరికో ఎమరెజ్నీస్ వుండి బసుస్ దిగితే తోడుగా
తనూ దిగాడు. వేరే లారీ ... రాంగ సైడోల్ వచిచ్ కొటిట్ంది' ఆ రోజుల నాటి విషాదం, దుఃఖంతో కలిసి ఆమె గొంతులో.
‘ అగైన సారీ. బట ... కొనిన్సారుల్ కాలం వేసిన శిక్షలు అనుభవించక తపప్దు. వుయ ఆర సెయిలింగ ఇన ద సేమ
బోట! మీ సానుభూతి కోసం చెపప్టేల్దు. నా వైఫ పోయి మూడేళైళ్ంది. రెండు కిడీన్లు ఫెయిల అయాయ్యి. డాకట్రన్యీ ఏం
చేయలేక పోయాను. నాకోసం ... చినాన్రి పాపను తన గురుత్గా వదిలి వెళిళ్పోయింది.'
ఆమె తలెతిత్ చూసింది.
‘మీరు పైకి ఏడుసుత్నాన్రు. నేను లోపల ఏడుసుత్నాన్ను. అంతే' అనాన్డు గదగ్ద సవ్రంతో.
నీలిమ మాటాల్డేలోగానే ‘ అమామ్ 'అంటూ కిర్కెట ఆటనుండి వచాచ్డు పర్తీక. అరవింద ని చూడగానే ' నమసేత్
అంకుల 'విష చేసాడు.
‘ హాయ ... మాసట్ర కిర్కెటర! మనం అలా బయటికెళిళ్ ఐసీర్క్ం కొనుకొక్దాద్మా?’ వాతావరణానిన్ తేలిక చేయడానికి
అరవింద పర్యతిన్ంచాడు.
అనుమతి కోసం తలిల్వైపు చూసాడు పర్తీక.
‘ ఫెర్ష అయి వెళుళ్ బాగా అలసిపోయావ చూడు.’ అనన్ది నీలిమ. లోపలికి పరిగెతాత్డు పర్తీక.
రోజులు వారాలుగా, నెలలుగా మారుతూనే వునాన్యి. చాలాసారుల్ మారిన్ంగ వాక కి వచిచ్నపుప్డు అరవింద
రావడం ఎకుక్వైంది. ఆదివారం మధాయ్హన్ం వరకే అతని కిల్నిక. సాయంతర్ం వసేత్ పర్తీక వచేచ్దాకా వుండటం
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అలవాటైంది అతనికి. పెయింటింగస్ గురించో, పాటల గురించో, పుసత్కాల గురించో, లేటెసట్ టాపికస్ గురించో గంటలు
గంటలు మాటాల్డుకోవడం వాళళ్ సేన్హానికి దారి తీసింది.
‘ ఎనిన్ అందమైన పెయింటింగోస్. ఇవాళ కడుపు నిండిపోయింది' పెయింటింగ ఎగిజ్బిషన నుండి బయటికి వసూత్
అంది నీలిమ.
రెండోర్జులుగా సిటీ ఆరట్ గాయ్లరీలో పెయింటింగ ఎగిజ్బిషన అవుతోందనీ ఇవాళ సండే కాబటిట్ వెళదామనీ చెపిప్
అరవింద అకక్డికి తీసుకువచాచ్డు.
‘ కడుపు నిండడం కరెకేట్నా? కళుళ్ నిండాయనో మనసు నిండిందనో అనాలేమో?'అనాన్డు అరవింద.
' మీరు తీసుకురాకపోతే మిస అయేయ్దానిన్ 'మనసూఫ్రిత్గా అంది. కారు వైపు నడుసుత్నాన్రిదద్రూ.
‘ఈ సందరభ్ంగా ఒక చినన్ కోరిక కోరాలనుంది!' అనాన్డు అభయ్రిథ్సూత్ ...
నీలిమ గుండె దడదడా కొటుట్కుంది. ఏమడుగుతాడు?
'ఇవాళ బయట డినన్ర చేదాద్ం! కాదనకూడదు!'
'ఈ రాతిర్వేళ? బాగా లేట అవుతుందేమో?' అంది సంకోచంగా.
‘ రాతిర్వేళ తినేదానేన్ డినన్ర అంటారు మేడమ' పకపకా నవావ్డు.
' ఏం ఫరావ్లేదు. తొమిమ్ది గంటలోల్పు మీ ఇంటోల్ దింపుతాను. సరేనా. అయినా మీ పర్తీక సైనస్ టూర కి
వెళాళ్డుగా'అనాన్డు అరవింద
'సిటీ వూయ్' హోటలోల్ ఒక మూల టేబిల వదద్ కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. వాతావరణం చలల్గా వుంది. మూయ్జిక మందర్ంగా
వుంది. మనసు కలవరంగా వుంది.
అరవింద తననే కనాన్రప్కుండా చూసుత్నన్టుట్ తెలుసోత్ంది. ఆ చూపు గిలిగింతలు పెడుతునన్టుట్గా వుంది. కొంచెం
బిడియంగానూ వుంది. కొంచెం ఇషట్ంగానూ వుంది.
‘ మీరికక్డే వునాన్రా? ’ ముఖం ముందు చేతివేళుళ్ ఆడిసూత్ అనాన్డు.
ఆమె తలెతిత్ చూసింది. అతడు తనవైపే మురిపెంగా చూసూత్ కనిపించాడు.
'ఏమిటాలోచిసుత్నాన్రు? నేను అడిగింది వినాన్రా?'
అడిగాడా? తనకే అలా అడిగినటుట్ అనిపించిందా! ... తల వూపింది ఎటూ తేలచ్కుండా.
'మీకు ఎలా చెపాప్లో తెలీడం లేదు. కానీ నేను పరిపూరణ్ంగా కోరుకునన్ లైఫ కంపానియన మీరు, మీ నడక, మీ
నడత, మీ నవువ్, మీ అందం, మీ గేర్సుఫ్లెన్స, మీ అభిరుచులు, మీ వయ్కిత్తవ్ం అనిన్ ఇషట్మే నాకు. మీరు పరిచయం
కాకుండా ఇనాన్ళూళ్ ఎలా వునాన్నా అనిపిసోత్ంది నాకు.'
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‘అసలు భారయ్పోయి పదేళళ్ కూతురునన్ ఓ నలభై ఏళళ్ వయ్కిత్ ఇలా మాటాల్డకూడదేమో? కానీ, మిమమ్లిన్
చూడకుండా ఉండలేకపోతునాన్ను నేను ఇది నా ఫసట్ లవ! మీరు నమిమ్నా, నమమ్కపోయినా ఇది నిజం. మంచి
సేన్హితురాలు జీవిత భాగసావ్మి అయితే అంతకంటే అదృషట్మేమీ వుండదేమో? '
నీలిమ ఏదో మాటాల్డబోయింది.
‘ననున్ చెపప్నివవ్ండి పీల్జ. మీ భారయ్ను పేర్మించలేదా అంటారేమో. మా మామయయ్ నేను మెడిసిన చదవడానికి
ఎంతో సహాయం చేసాడు. ఆ తరువాత వాళళ్మామ్యి రజనిని నాకిచిచ్ పెళిళ్చేసాడు. నాకు ఇషట్మనీ కాదు, పెదద్గా
అయిషట్మూ లేదు. తను ననెన్ంతో ఆరాధించేది. ఒకటి మాతర్ం నిజం రజని వుండగా నేను ఇంకే ఆడపిలల్ వైపు కనెన్తిత్
చూడలేదు. తనను అపురూపంగానే చూసుకునాన్ను. దురదృషట్వశాతూత్ తనకి కోలుకోలేని జబుబ్ వచిచ్ంది-కానీ ... మీ
విషయంలో నా హృదయం తపించినటుట్గా ఇంతటి ఎమోషనోల్ తన గురించి నేనెపుప్డూ లేను'. అతడు ఒక ఫోల్లో చెపుప్కు
పోతునాన్డు.
‘ కానీ-నా జీవితం అలా కాదు. విశావ్స ననున్ పార్ణంలో పార్ణంగా చూసుకునాన్డు. ఒక అనాథగా పెరిగిన నాకు
తలీల్, తండీర్, సేన్హితుడూ, భరాత్ తనలోనే లభించాడు. నేనిపప్టికీ తనని మరిచ్పోలేక పోతునాన్నంటే ... 'అమె గొంతు
వణికింది.
అరథ్ం చేసుకునన్టుట్గా ఆమె చేతి మీదుగా చేయి వేసాడు అరవింద.
'అతనిన్ మరిచ్పొమమ్ని నేను చెపప్టేల్దు. కానీ, ముపైప్ అయిదేళళ్ మీ జీవితంలో జరిగిన విషాదానిన్ బర్తుకంతా
కొనసాగిసాత్రా? అందరిలాగే ఆనందంగా జీవించడానికి మీకు అనిన్ విధాలా అరహ్తవుంది, హకుక్ వుంది. మనిదద్రం కలిసి
మీ బాబుని, నా పాపని చకక్గా పెంచుదాం. మీతో కొతత్ జీవితం పార్రంభించాలని నేను తహతహలాడుతునాన్ను. 'ఒకక్
క్షణం ఆగి ' నా మనసెందుకో గటిట్గా చెబుతోంది మీరు కూడా ననిన్షట్పడుతునాన్రని , దేనికైనా, ఎవరికైనా భయపడి
మీరెకక్డ కాదంటారోననన్ ఊహ ఎపుప్డైనా వసేత్నే విలవిలాల్డుతోంది నా హృదయం. అసలు రాతిర్ళుళ్ నిదర్ కూడా సరిగా
పటట్డం లేదంటే నమమ్ండి’ ఒకక్క్షణం ఆగి 'ఇక మీరు చెపప్ండి' అనాన్డు.
అపప్టిదాకా వింటునన్ నీలిమ తపప్నిసరిగా తలెతిత్ందే కానీ, అరవింద ని సూటిగా చూడలేకపోయింది.
ఏమైంది ఈ మనసుస్కి? తన కళుళ్ అతనిన్ చూడలేకపోతునాన్యెందుకు? ఇదంతా పేర్మేనా? ఇంతటి
సహృదయుడు, సేన్హితుడు, హృదయానికి దగగ్రగా వసేత్ కాదనగలదా తను? ఇది విశావ్స పటల్ దోర్హమా?
అతను కనుమరుగవగానే అతని పటల్ పేర్మ పోయినటేల్నా ?
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'మీలో చెలరేగే అలజడిని నేనూహించగలను నీలిమా! మీరు ఆలోచించాకే నాకు బదులివవ్ండి. వెంటనే ఎస
అనాలని కాదు. కానీ సిథ్మితంగా ఆలోచించండి. సంఘం కోసమో, బంధువుల కోసమో కాకుండా మీ కోసం, మీ జీవితం
కోసం మీరు ఆలోచించండి పీల్జ' ఎంతో ఉదేవ్గంతో అనాన్డు అరవింద.
దారిలో ఎవరూ మాటాల్డలేదు నీలిమ ఇంటి ముందు కారాపి డోర తీసే ముందు ఆమె చేతిని మెలిల్గా
తన చేతిలోకి తీసుకుని 'థాంకస్. ఇవాళ నా హృదయం తేలిగాగ్ వుంది. గుడ నైట' అనాన్డు.
ఆమె ఇంటోల్కి వెళిళ్ డోర వేసుకునేదాకా చూసి వెళిళ్పోయాడు.
PPP
మొబైల ఆగకుండా మోగుతూంటే కిచెనోల్ంచి వచిచ్ ఎతిత్ంది నీలిమ. ఊహించినటేల్ అవతల అరవింద.
‘ గుడ మారిన్ంగ! ఎలా వునాన్రు? నినన్ మధాయ్హన్ం నుంచీ మీరెలా వునాన్రో , ఎంత డిసట్ర్బ అయాయ్రోనని
చాలా వరీర్ అవుతునాన్ను.'
‘ ఫరావ్లేదు. కానీ, చాలా వేదనగా వుంది. అసలు ఈ పిలల్లు ఎటు పోతునాన్రో అరథ్ం కావడం లేదు. తోటి
మనిషిని ... అందునా ... పీర్ పాల్నడ్ గా అంత బూర్టలోల్ చంపడం .... రాతర్ంతా నిదర్పటట్లేదు' బదులిచిచ్ంది నీలిమ.
‘నినన్నే వదాద్మంటే అమమ్కీ నానన్కీ జవ్రాలు-చాలా వీక అయాయ్రు. ఇటు కిల్నిక లో కూడా చాలా రష వుంది.
రాతిర్ చాలా లేట అయియ్ంది. ఇక ఆ వేళపుప్డు ఫోన చేయలేక పోయాను. ఇవాళ ఎంత లేట అయినా వసాత్ను. మీతో
మాటాల్డాలి 'అనాన్డు.
నీలిమ తతత్రపడింది. ఫరేల్దు మీరు ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్ను చూసుకోండి. నాకేం ఇబబ్ంది లేదు. కొంచెం వరీర్
అయాయ్నంతే. మీరు టెనష్న పడకండి' గబగబా అంది.
నీలిమ ఇంగీల్ష లెకచ్రర గా పనిచేసుత్నన్ ఇంజనీరింగ కాలేజీ సూట్డెంట తన కాల్సేమ్ట ఒకమామ్యిని పేర్మించానని
వెంటబడి ఇటీవలే ఆమె పెళిళ్ కుదిరిందని తెలిసి ఆమె కాలేజీకి వసుత్ంటే వేటకతిత్తో నరికి చంపాడు. ఈ వారత్
పటట్ణంలోని వారందరినీ భయభార్ంతులిన్ చేసింది. ముఖయ్ంగా తలిల్దండుర్లు వణికిపోతునాన్రు. నినన్టి నుంచీ నీలిమ
చాలా డిసట్రబ్ అయింది. పదే పదే ఆ విషయమే ఆమె మనసుస్ను తొలిచివేసోత్ంది. పోలీసుల రాకపోకలు, ఎంకైవ్రీలు,
ఎవరికి తోచిన అభిపార్యాలు వాళుళ్ చెపుప్కోవడం కాలేజీ అంతా అటుట్డికినటుట్ ఉడికిపోతోంది. వారం రోజులు కాలేజీకి
సెలవులిచాచ్రు.
PPP
వాళిళ్దద్రూ చాలా సేపటున్ంచి మాటాల్డుకుంటునన్టుట్గా టీపాయ మీదునన్ తడారిన కాఫీకపుప్లు చెబుతునాన్యి.
నీలిమ సోఫాలో కూరుచ్ని వుంది. రెండు మోచేతులూ కాళళ్పైన వుంచి పెనవేసుకునన్ రెండు చేతులు వేళూళ్
నుదుటికి ఆనించుకుని వుంది. ఎంతో బాధను అణచుకుంటునన్టుట్గా తలను అశాంతిగా అటూ ఇటూ తిపుప్తోంది.
‘ అయితే ... ఏది మంచో, ఏది చెడో తెలియని ఆ పసివాడి కోసం మీరు మీ నిండు జీవితానిన్ పాడుచేసుకుంటారా
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నీలిమా? అసలు ఏం మాటాల్డుతునాన్రో తెలుసుత్ందా'ఆవేశంగా అనాన్డు అరవింద.
అంతకిర్తం నీలిమ చెపిప్న విషయాలు విని అతడు నిరివ్ణుడయాయ్డు. ఆమె చెపిప్న పర్కారం పర్తీక ధోరణి బాగా
మారింది. తలిల్పటల్ వివరీతమైన పొసెసివ గా వుంటునాన్డు' అమామ్! ననున్ వదిలిపెటిట్ వెళళ్కు పీల్జ’ అంటూ నిదర్లో కూడా
కలవరిసుత్నాన్డట. ఈ మధేయ్ కిర్కెట టోరన్మెంట కి వేరే ఊరు వెళాళ్లిస్ వసుత్ందని కాలినొపిప్ వంకతో మానేశాడట.
ఇంటోల్ వునన్ంతసేపూ అనుక్షణం నీలిమ కొంగు పటుట్కుని వెనకాలే తిరుగుతునాన్డట.
ఇంకో విషయం ఏమిటంటే అరవింద గిఫట్ గా ఇచిచ్న వాటర కలరస్ పెయింట బాకస్ డసట్ బిన లో ఉంది. కలరస్
ఎండిపోయాయని

సమాధానం

చెపాప్టట్.

ఎందుకో

అరవింద

రాకపోకలను

గానీ,

చనువునుగానీ

పర్తీక

ఆమోదించలేకపోతునాన్డు.
‘ మైగాడ! టిపికల చైలడ్ సైకాలజీ'అనాన్డు అరవింద.
'ఈ పెళిళ్ చేసుకుని నేను సుఖపడలేననిపిసుత్ంది అరవింద గారూ. వాడి లేతమనసు గాయపడితే అది దేనికి
దారితీసుత్ందోనని భయమేసోత్ంది. నా ఆనందం కోసం వాడి భవిషయ్తుత్ను పణంగా పెటట్లేను.'
‘ పర్తీక ని కూరోచ్బెటిట్ కనివ్నస్ చేదాద్ం నీలిమా. ఇదేదో టెంపరరీ పార్బెల్ం. మెలిల్గా సరుద్కుంటుంది.'
'లేదండీ! ఒక లెకచ్రర గా, అంతకంటే ఒక తలిల్గా చెబుతునాన్. చినన్ పిలల్ల మనసుస్లో ఒక ముదర్ పడితే అది
తొందరగా పోదు. వాడిలో ఒక అభదర్తా భావం మొలకెతిత్ంది. దానిన్ పేర్మగా, వాతస్లయ్ంతో పోగొటాట్లిస్న బాధయ్త నాపై
వుంది. లేకపోతే.. ఒకక్క్షణం ఆమె ఒళుళ్ గగురొప్డిచింది. మళీళ్ కొనసాగించింది.
‘ అమమ్ తనకు దూరమైందనో, తన గురించి పటిట్ంచుకోలేదనో ఊహ వాడిలో వసేత్ చాలా కషట్ం. పిలల్ల మనసుస్లో
చినన్పుప్డు కముమ్కునన్ నీలినీడలు జీవితాంతం వాళళ్ను వెంటాడుతాయి. వాడు నామీదో, ననున్ తన నుంచి మీ వైపుకు
లాకుక్నాన్రని మీ మీదో దేవ్షం పెంచుకుంటే అది నేను భరించలేను. అది పెరిగి పెరిగి సమాజంపైన కసిగా మారితే
కూడా' దుఃఖంతో ఆమె గొంతు పూడుకుపోయింది.
‘అంత విపరీతంగా ఎందుకు ఆలోచిసుత్నాన్రు నీలిమా? లోకంలో ఎంత మంది భారయ్లు, భరత్లు తమ వాళుళ్
పోతే మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోవడం లేదు? వాళళ్లోల్ చాలా మంది హాయిగా కొతత్ జీవితం గడుపుతునాన్రు. అంతెందుకు?
నచచ్ని వయ్కిత్తో వైవాహిక జీవితం కొనసాగించలేని వాళుళ్ కూడా విడిపోయి వేరే వారిని జీవిత భాగసావ్మిగా
ఎంచుకుంటునాన్రు. వాళళ్కు ఇలాంటి ఆలోచనలు వచిచ్ వుండవా? అసలు పెళళ్నే మాటెతత్కుండా సహజీవనం చేసుత్నన్
వాళుళ్ వునాన్రు. సమాజం ఇలాంటి వాళళ్ను పటిట్ంచుకోవడం మానేసి చాలా రోజులయింది' ఒకింత ఆవేశంగా అనాన్డు
అరవింద.
‘కానీ, వాళళ్లోల్ అందరూ సుఖంగా ఏం లేదు. పిలల్లు మరీ ఊహ తెలియని చినన్వాళళ్యితేనో, అరథ్ం
చేసుకోగలంత పెదద్ వాళళ్యితేనో ఫరావ్లేదు. నాకు తెలిసి ఒకమామ్యి అలా వెళిళ్పోయిన తలిల్ని జీవితాంతం
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క్షమించలేదు-ముఖం కూడా చూడలేదు-పెదద్ పెసిమిసట్ గా తయారై ఇంటోల్ వాళళ్ందరికీ నరకం చూపించింది. మొనన్టి
నిరభ్య, నినన్టి దిశ, ఇవాలిట్ మా కాలేజీ సూట్డెంటల్ విషయాలే చూసేత్, ఆ హంతకుల కుటుంబ వాతావరణం ఏమాతర్ం
సంసాక్రవంతంగా లేదు. సతరీల పటల్ గౌరవం, మరాయ్ద అటుంచి కనీసం సాటి మనిషి అనన్ గురిత్ంపే లేదు. ఏదో కసి,
ఉదేర్కం తపప్ కొంచెమయినా బాధయ్త ఏముంది? సామాజిక విశేల్షకులు ఎనోన్ మాటలు చెపప్చుచ్ కాక! ఆ మగపిలల్ల
జీవితాలోల్ ఏవో చేదు జాఞ్పకాలు, అనుభవాలు ఉండొచుచ్గాక! కానీ, సమాజమంతా వాళళ్నీ, వాళళ్ తలిల్దండుర్లీన్
నిందించిందిగా! సామాజిక బాధయ్త అంటే తెలియని వాళుళ్ పిలల్లిన్ ఏదో గాలికి పెంచవచుచ్గానీ, మనలాంటి వాళుళ్ ఆ
పని చేయకూడదు.
అరవింద గారూపేర్మ, సహజీవనం, పెళిళ్ ఇలాంటి విషయాలోల్ ఎవరిషట్ం వారిదే. ఎవరి సుఖం వారిదే. కానీ,
వాళుళ్ తమ చుటూట్ అలుల్కునన్ వయ్కుత్లకు తీవర్ నషట్ం కలిగించే పని చేయకూడదు. ముఖయ్ంగా పిలల్లకు రేపటి సమాజానికి
చీడపురుగులను అందించే హకుక్ మనకు లేదు. పిలల్లంటే ఒక బాధయ్త. దానిన్ గాలికొదిలేసి, మన సుఖం మనం
చూసుకోవడం నేరం కూడా'
‘ పీల్జ నీలిమా అలాంటి నిరణ్యానికి రాకండి. నేను మిమమ్లిన్ ఎంతగా కోరుకునాన్నో మీకు తెలియదు. నా
కూతురీన్, పర్తీక ని కూడా కూచోబెటిట్ మాటాల్డుదాం. మా అమామ్, నానన్లిన్ తీసుకొచిచ్ మాటాల్డిసాత్ను. బాబుని కనివ్నస్
చేయగలననన్ నమమ్కం నాకుంది!' ఆవేదనగా అనాన్డు అరవింద ఆమె ఎదురుగా మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని.
“నేను వాడి తలిల్ని అరవింద! వాడిపుప్డు వినే సిథ్తిలో లేడు! ''
'ఫరావ్లేదు-టైం తీసుకుందాం-కొనాన్ళళ్గుదాం-నో అని మాతర్ం అనకండి. నాకు నమమ్కం వుంది. పోనీ ఇది
చెపప్ండి నేనంటే మీకు ఇషట్ం లేదా?' పర్శిన్ంచాడు.
ఏం చెబుతుంది తను? అతని లాలనలో హృదయం సేదతీరిందనీ, అతనిచిచ్న భరోసాతో జీవితానికి ఓ నిశిచ్ంత
ఏరప్డిందనీ, అతని పేర్మతో బలవంతంగా అణిచిపెటిట్న కోరెక్లు పురులు విపుప్కునాన్యనీ, ఇపుప్డు అతను దూరమయితే
గుండెను కోసుకెళాళ్క, ఉతిత్ శరీరంతో జీవించినటేట్ననీ. అరవింద అసలు పరిచయమెందుకయాయ్డు?
'చెపప్ండి నీలిమా! మీరిపుప్డే డిసైడ చేయాలని లేదు నేను ఎదురు చూసాత్ను. కానీ, ఎపుప్డో మీవాడు పెదద్యాయ్క,
వయసొచాచ్క, ఇంకొకరి చిటికెన వేలు పటుట్కుని ఆమే సరవ్సవ్ం అనుకొని-అపుప్డు అమమ్ అవసరం లేని వసుత్వయాయ్క
మాతర్ం కాదు. నాకొక్ంచెం సావ్రథ్ం వుంది. మీకు మంచి జీవితం ఇవవ్డానికి మీరు నాకు అవకాశం ఇవావ్లి. మీరు
మెలల్మెలల్గా పర్తీక కు నచచ్జెపుతానని నాకు మాటిసాత్రా?’ చేయి చాచాడు.
నీలిమ అసంకలిప్తంగా చేతిలో చేయి వేసింది.
'మీరూ నాకు మాటివావ్లి. నేను ఫెయిలయితే ఇక మా ఇంటికి రాకపోకలు మానెయాయ్లి. '
అతడు షాక తినన్టుట్ చెయియ్ వెనకుక్ లాగేసుకునాన్డు.
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'వసాత్ను నీలిమా'అంటూ చకచకా నడిచి గేట వరకు వెళాళ్డు.
PPP
అతడు అలవాటు పర్కారం చేయి వూపాడు. ఆ వీడోక్లులో ఒక ఆశ వుంది.
ఆమె కనీన్ళళ్తో నవివ్ంది. ఆ నవువ్లో ఒక వాగాద్నం వుంది.
అతడు వెళిళ్పోతూ అనుకునాన్డు' పేర్మలో ఇంత విషాదం వుందా ? 'అని.

PPP
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