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                          (1979     ) 

అశోక నగర మేమునన్ అలల్సాని పెదద్న వీధిలో నాకు తెలియని వాళెళ్వరూ లేరు. ఊరికి దూరంగా విసిరివేసినటుల్గా 
వుండే ఆ పెదద్ మనుషుయ్ల పోష కాలనీలో నడిమధయ్గా వునన్ ఆ వీధిలో ఎడమవేపు చివరగా వునన్ మరిర్చెటుట్ పకక్న 
ఆడపిలల్ల కాలేజీలో లెకచ్రరుగా పనిచేసుత్నన్ శివజోయ్తీ ఆమె భరత్ సతయ్వంతుడూ తమ ఇదద్రు పిలల్లతోనూ కొతత్గా 

కటుట్కునన్ తమ సవ్ంతరంగుల ఇంటోల్ సుఖంగా 
కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు. ఆ యింటికి ఎదురుగా ఓ 
పాత బంగళా వుంది. లంకంత కొంప. 
దొడిడ్నిండా రకరకాల చెటుల్. మేడమీద 
మూలగదిలో బికుక్ బికుక్మంటూ వో ముసలి 
రిటైరయిన ఇంజినీరూ, ఖలుల్ఖలుల్మని ఇరవై 
నాలుగగ్ంటలూ వీధికంతా వినిపించేటుల్ దగుగ్తూ 
వుండే ఆయన బడుగు ఇలాల్లూ 
కాపురముంటునాన్రు. ఆయన ఒకక్గానొకక్ 
కొడుకూ అమెరికాలో సెటిలైపోయి ఓ తెలల్పిలల్ని 
కటుట్కునాన్డు. అతగాడు వీళిళ్దద్రీన్ కూడా 

అమెరికా వచేచ్యమని ఎనిన్సారుల్ ఎంతగా రాసినా, వీళళ్కక్డకు పోరు.  
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"బర్తికినంత కాలం ఇహ బర్తకం గదా! సుఖమో, దుఃఖమో ఇకక్డే పుటాట్ం. ఇకక్డే ఈ మటిట్లో కలిసిపోతేనే ఈ 
జీవితాలకింత సారధ్కత. ఏవంటారు?" అంటుంటారు తమను చూడటానికి వచిచ్న పర్తివాళళ్తోటీ కానీ నా అనుమానం ఆ 
తెలల్పిలల్ మోచేతి నీళుళ్ తాగకుండా వుండడం కోసమే, వాళళ్కక్డకు వెళళ్టానికి ఈ అభయ్ంతరం చెబుతునాన్రని. వీధికి 
మధయ్గా ఓ సరిక్ల ఇన సెప్కట్రు గారూ, ఆయన ఇంటికి ఎదురుగా ఓ మెడికల రిపర్జెంటేటివ అదెద్కొంపా, సరిక్ల 
ఇన సెప్కట్రుగారికి కుడివైపున వో ఇ ఎన టీ సెప్షలిసూట్, ఆయనకు ఎడమవైపున పెదాద్సుపతిర్లో పని చేసుత్నన్ ఆపిలు బుగగ్ల 
పెదద్ నరూస్, ఇవతలగా హైసూక్లు హెడామ్సట్రూ, వారికి పొరుగువారుగా వో పొర్టసెట్ంటు పాసట్రు కుటుంబం, వారికి మరి 
కొంచెం దూరంలో లక్షలమీద వాయ్పారం చేసే పొగాకు చౌదరిగారూ, ఆయనకు చేతివాలుగా కాంపౌండు గోడనానుకుని 
వునన్ పూరిగుడిసెలో గిరీశం వీళూళ్ మా వీధిలో నాకు తారసపడే వయ్కుత్లు. 

నిజానికి మా వీధిలో అనీన్ డాబాలూ, మేడలే, గీరీశం పూరి గుడిసె తపప్ మా వీధిలో చాలా ఇళళ్లోల్ సూక్టరూల్,  
ఒకటి రెండు ఇళళ్లోల్ కారూల్ వునాన్యి, ఒకక్ గిరీశం గుడిసెలో తపప్. పాపం అతను ఎకక్డకు వెళిళ్నా నడిచే వెళాళ్లి. 
అతని రెండు కాళళ్కూ, అతను పుటిట్నపప్టినుంచీ విశార్ంతేలేదు. అవి నడుసూత్నే వునాన్యి, గిరీశం చదువుకోసం, 
గిరీశానికి ఓ ఉదోయ్గానిన్ చూపించడం కోసం, గిరీశానికి తిండికోసం. 

నేను గిరీశానిన్ రోజూ చూసూత్నే వుంటాను. గిరిజాల నలల్ని జుటుట్. కోల మొహం. కోటేరేసిన ముకుక్. ధనుసుస్లా 
వంగిన పెదిమలు. వతత్యిన కనుబొమలు. చెంపలమీద విషక్రస్. పెదద్ మీసాలు. అతని కాళళ్లో ఎంత బలముందో ఆ 
కళళ్లోల్ అంతటి నలల్ని  చికక్దనముందు. 

నాకింకా పెళిళ్కాలేదు. అతనికపుప్డే పెళిళ్ కావడమూ, ఆ పెళాళ్ం పోవడమూ, కొనాన్ళూళ్ ఊరుకునన్టేట్ వూరుకుని 
మరో అమామ్యిని కటుట్కోవడమూ అనీన్ జరిగిపోయినాయి. 

నా పెళిళ్ పర్సాత్వన వచిచ్నపుడెలాల్ మా అమమ్ అతనేన్ ఉదాహరణగా తెసుత్నన్ది ఈ మధయ్.  
"చూడార్ నెతిత్మీద దమిమ్డీ పెడితే ఏగాణీ చెయయ్డు. వాడే పెళిళ్ చేసుకునాన్డు, ఒకసారి కాదు, రెండుసారుల్. నువూవ్ 

వునాన్వ, వేలకు వేలు  సంపాయిసుత్నాన్వ నెల తిరిగేసరికి. ఏం లాభం, ఎంత చెపిప్నా వినవు కదా, నీకు నచిచ్న పిలల్నే 
చేసుకో. నేను కాదనను." 

రోజూ వుండే భాగోతమే కాబటిట్, నేను మెదలకుండా వూరుకునాన్ను. నా మౌనానిన్ అంగీకారమనుకుని మళీళ్ 
మొదలుపెటిట్ంది మా అమమ్.  

"నేను చెపిప్న మాట వినరా, ఆ శివజోయ్తీ వాళళ్ పిలల్ను చేసుకో, పిలల్ బంగారబొబ్మమ్. ఇరవై వేలు కటన్ం. డిగీర్ 
చదువుకుంది. పెళాళ్నికి డిగీర్ ఎందుకనుకుంటావా, వీధి చివరి మేడమీది ఇంజినీరుగారు కబురు చేశారు. ఆయన తముమ్డి 
కూతురు వుందట. ముపైప్వేలకు పైగా ముటట్ చెబుతాడట." 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                |òæãÁe]  2023
   

   3 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

మా అమమ్ అటాల్ మాటాల్డుతూనే వుంది. నేను వరండాలోకి వచిచ్ సూక్టరు బయటకు తీశాను.  
"అంతేరా! నా మాటను ఇటాల్నే పెడచెవిని పెడుతూ వుండు. ఎపుప్డో చెపాప్ పెటట్కుండా నేను కాసాత్ హరీ 

అంటాను. అపుప్డఘోరిసాత్వ, అమమ్మాట వినలేదే, ఆడదాని అవసరానిన్ అరధ్ం చేసుకోలేదే అని." అంటునన్ది అమమ్ 
వెనకనుండి. 

ఎపుప్డూ ఇంతే. అమమ్ ఎపుప్డూ ఆడదాని అవసరం గురించే మాటాల్డుతుంటుంది తపప్, ఆడదానికి కావలసిన 
వయ్కిత్తవ్ం గురించి మాటాల్డదు. 

సతయ్వంతుడికి శివజోయ్తి సంపాదన  కావాలి, గురర్పప్ందాలలో పాలొగ్డానికీ, పేకాటలో ఖరుచ్ పెటట్డానికీ, ముసలి 
ఇంజనీరుకు కాళుళ్ పటట్డానికి వరుగులా వునన్ బడుగు పెళాళ్ం కావాలి. ఆ పెళాళ్ం ఖలుల్ ఖలుల్మని దగేగ్ గదుద్ల పళెళ్ం 
అయినా ఇబబ్ంది లేదు. 

సరిక్ల ఇన సెప్కట్రుకు ఆడదంటే గోలెడ్న ఈగిల అందించే పకక్మీది చకక్ని చుకక్. 
మెడికల రిపర్జెంటేటివ కు, ఇంటికొచిచ్నపుప్డు అనిన్ రోజులూ తన ఒంటోల్ దాచుకునన్ వేడిని ఒకక్సారిగా చలాల్రేచ్ 

ఫిర్జిడేర, భారయ్ంటే. 
ఇఎన టీ సెప్షలిసట్ కు తన భారయ్, తన పిలల్లకు వేడి వేడి అనన్ం వండి వడిడ్ంచే వో వంటకతెత్. 
ఆపిలు గుగగ్ల పెదద్ నరుస్కు, తన శరీరం డబుబ్ను పండించే పంటభూమి. 
హైసూక్లు హెడామ్సట్రుకు, అతని భారయ్లోని సతరీతావ్నికీ, అతని కోటులోని అధికారానికీ భేదం తెలీదు. 
పొర్టసెట్ంటు పాసట్రుకు, ఆడదంటే మగవాడి పకక్టెముక. పాపానికి శీర్కారం చుటిట్న ఈవ కు వారసురాలు. 
పుగాకు చౌదరిగారికి, అతని పెళాళ్ం అతను కాలుచ్కునే వో పొగాకు కాడ. 
గిరీశానికి అతని పెళాళ్ం మెడమీద వో పెదద్ గుదిబండ. 
వీళళ్ందరీన్ చూసూత్ కూడా నేనెటాల్ పెళిళ్చేసుకోను? తన వయ్కిత్తవ్ంతో మగవాణిణ్ పరాభూతం చేయగల సతరీ 

ఇంతవరకూ నాకు కనబడలేదు. 
గిరిశం పూరిపాక మా మేడకు సరిగాగ్ ఎదురుగాగ్ వుంది. మా ఇలుల్ నిదర్లేచేసరికే, ఆ పూరిపాక ముందు కళాళ్పి 

చలల్బడి వుండేది. రాతిర్పూట మా ఇంటోల్ దీపాలారిపోయినా, ఆమె మాతర్ం మటిట్ అరుగులమీద, పూరిగుడిసె చూరు కిర్ంద 
కొంగు పరుచుకుని, మిణుకు మిణుకుమంటునన్ కిరసనాయలు బుడిడ్ పెటుట్కుని సవతి పిలల్లిన్ చెరోవైపునా 
పడుకోబెటుట్కుని దుఃఖ ఉదివ్గన్కంఠంతో ఏదో పాటలు పాడుకుంటూ, నాకు కిటికీలోనుండి కనిపించేది. 

ఆ గొంతులో ఏ ఆకరష్ణాలేదు. ఆమె రూపంలో ఏ పర్తేయ్కతా లేదు. ఆమె పొడవూ కాదు, పొటీట్కాదు, సనన్మూ 
కాదు, లావూ కాదు. తెలుపూ నలుపూ కలసిన బూడిదవరణ్ంలో, ఎండిపోయిన నదిలాగా కనిపించేది. అతుకుల చీరలు 
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వొంటికి చుటుట్కునేది. కాళుళ్ పగిలినా చెపుప్లు వేసుకునేది కాదు. కళుళ్ వాచినా కాటుక పెటుట్కునేది కాదు. ఆమెను 
ఒకసారి చూసేత్ జాఞ్పకం పెటుట్కునే సంగతి ఏదీ ఆమెలో లేదు అని అరధ్మౌతుంది. ఈ దేశంలో బర్తుకుతునన్ అనేక 
లక్షలమంది అనామకులైన ఆడవాళళ్కు ఆమె జీవచచ్వంలాంటి పర్తినిధి. 

సూక్టర సాట్రుట్చేసి నేను వీధి మలుపుకొచేచ్సరికి గీరీశం అకక్డ సిగరెటుట్ తాగుతూ కనిపించాడు. 
"గుడ మారిన్ంగ సార" అతని గొంతులో ఎంతో చనువు. 
సూక్టర ఆపాను. 
"ఇవావ్ళ రాతిర్ లైబర్రీ హాలోల్ 'ఆడది' నాటకం వేసుత్నాన్ం. మీరు తపప్కుండా రావాలి" పేటర్న టికక్టట్ందించాడు. 
నాటకాలు, కవితవ్ం వీటిమీద డబుబ్ వేసట్ చేయడం నాకు నచచ్దు కానీ అతను. నాకు పొరుగువాడు ఎంత చెడాడ్. 

అతని కళళ్లోల్ మాటలకు  రాని అభయ్రధ్న. 
జేబులోనుండి వో పదిరూపాయలు తీసి ఇవవ్బోయాను. 
గిరీశం తటపటాయిసుత్నాన్డు. ఏదో చెపాప్లనుకుని మొహమాట పడుతునాన్డు. 
"ఫరావ్లేదు తీసుకోండి" నేనే బలవంతం చేశాను. 
"అదికాదండీ మీరేమనుకోనంటే ఓ చినన్ రికెవ్సట్.." 
"చెపప్ండీ" 
"ఏం లేదు. మన దేశంలో పుసత్కాలు వూరికే చదివేవాళూళ్, నాటకాలు ఫీర్గా చూసేవాళూళ్ ఎకుక్వ. టికెక్టుల్ బాగా 

అముమ్డుపోతాయననన్ ధీమాతో భారీ ఏరాప్టుల్ చేశాను. డిపూయ్టీ మినిసట్ర గారిని ఒకరిన్ పెర్సిడెంటుగా ఇన వైట చేశాను. 
హాలుకు అదెద్, పూలదండలు, మైకు ఛారీజ్లు వీళళ్ందరికీ కొంతైనా అడావ్నుస్గా ఇవవ్కపోతే అకక్డంతా అభాసు 
అవుతుంది. అంచేత ఓ హండెర్డ మీరు సరుద్బాటు చేసేత్ తరావ్త మెలల్గా ఎడజ్సట్ చేసాత్ను." 

గిరీశానిన్ చూసేత్ నిజానికి జాలివేసుత్నన్ది. ఎనోన్ అవతారాలెతిత్ చివరకు నాటకాలు వేయడంలోకి దిగినటుట్ంది. ఆ 
మాటే అనాన్ను. "అంత ఐబబ్ందిగా వుంటే నాటకం వేయకపోతే ఏవండీ?" 

అతను తల అడడ్ంగా వూపాడు. "అమమ్మమ్ అటాల్ అనకండి. ఈ నాటకం కనుక సకెస్స అయితే ఇహ కనకవరష్మే 
కురుసుత్ంది నా జీవితంలో. దీనిన్ కమమ్రిష్యలైజ చేసాను. ఆ తరువాత పరిషతుత్లోల్ బెసట్ యాకట్ర పైరజులు కొటేట్సాత్ను. ఏదో 
ఒక పరిషతుత్లో ఏ విశవ్నాధ గారో, బాపూగారో ననున్ చూసాత్రు. మదార్సుకు రమమ్ంటారు. అకక్ణుణ్ంచి నా జీవితంలో వో 
పెదద్ మలుపు తిరుగుతుంది. ఇపుప్డు సినీరంగానేన్లుతునన్ వారినందరీన్ ఒకొక్కక్రిన్ రిటైర చేయించేసాత్ను. నౌకరుల్, 
చాకరుల్, బంగళాలు, టెలివిజన లు, ఇంపాలా కారుల్, ఇంటోల్ ఫిర్జ డేరుల్, నడిసేత్ కాళళ్ కిర్ంద తివాచీలు, మాటాల్డితే పెర్స 
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కానఫ్రెనుస్లు" అతను కళుళ్ మూసుకునాన్డు. పటట్పగలు, నడిరోడుడ్ మీద నుంచుని పగటి కలను సవ్గతంలో 
పర్కటించడం మొదలు పెటాట్డు. 

నాకు అటువంటి మనుషులంటే చిరాకు. వాళళ్ కలలు వాళళ్ను జీవితంలో బాగుపడనీయవు. అతనిన్ 
వదిలించుకుందామని, వో పాతిక రూపాయలు చేతిలో పెటిట్, పేటర్న టికెక్ట తిరిగి అతనికే ఇచేచ్సి, "నాటకానికి వచేచ్ 
తీరిక లేదు నాకు. సారీ ఏమనుకోకండి. ఈ టికెక్ట మరొకరికి ఇచేచ్యండి, ఇపప్టికి ఇంతకనాన్ ఇయయ్లేను. 
ఎకస్ కూయ్జ మీ" అంటూ సూక్టరు మీద ముందుకు దూసుకుపోయాను. 

గిరీశం ఆ రాతిర్ నాటకం వేశాడో లేదో నేను పటిట్ంచుకోలేదు. కానీ ఆ తరావ్త వారమంతా నా దగగ్ర పుచుచ్కునన్ 
పాతికరూపాయలూ ఇచేచ్సాత్డేమోనని ఎంతగానో ఎదురు చూశాను. కానీ అతను నాకు కనపడలేదు. నేను నిదర్లేచి ఆ 
పూరిపాక వంక చూసేసరికే అతను ఇంటోల్ంచి నగర విహారానికి వెళిళ్పోయినటుల్గా తెలిసిపోయేది. ఇహ రాతిర్పూట 
తారీకు మారితేగాని అతను ఇంటికి తిరిగి వచేచ్వాడు కాదు. ముషిట్ పాతిక రూపాయల కోసం అరధ్రాతిర్ వరకు ఎదురు 
తెనున్లు చూడడం నా మనసుస్ అంగీకరించని విషయం. 

ఆరోజు పొర్దుద్టినుండీ అమమ్ మళీళ్ నా మీద దాడి పార్రంభించింది. "ఏరా, పెళిళ్ విషయం ఏం చేశావ?" అంటూ. 
 "చెపాత్నులేవే, తగిన సమయం రానీ" 
"ఆ సమయం ఎపుప్డొసుత్ందో ఆ బర్హమ్దేముడికే తెలియాలి. 
నీ రెటట్మతం నీది. నువేవ్ంచేసుకుంటావో ఇహ నీ ఇషట్మేగానీ, ముందివావ్ళ రాతిర్ బండికి విశాఖపటాన్నికి నాకో 

రైలు టికెక్టుట్ పటార్." 
"ఇపుప్డు అకక్డికెందుకే?" 
"ఓరి పిచిచ్ సనాన్సీ బర్హమ్చారిగా వునన్వాడికి ఈ విషయాలేం జాఞ్పకం వుంటాయిరా? నీ చెలెల్లు మళీళ్ 

నీళోళ్సుకుందని ఉతత్రం రాయలేదూ, మొనన్ రాసికూడా అపుప్డే పదిహేనురోజులు దాటిపోలేదూ, ఏడోమాసం కూడా 
వచేచ్సే వుంటుంది కానుప్, కానుప్కూ దానికి గండమే కదరా. అసలే అబబ్నాకారపుదీ, ఏం కషట్పడుతుందో ఏమో?" 

అమమ్, శకుంతలను గురించి మాటాల్డుతునన్ది. శకుంతల నా ఒకక్గానొకక్ చెలెల్లు. మా ఇదద్రికీ పెదద్గా 
వయసులో తేడాలేదు. ఇదద్రం ఒక కంచంలోనే తినాన్ం. సరదా పుటిట్నపుప్డు చినన్పుప్డు అది మగదుసుత్లు నేను 
ఆడదుసుత్లు వేసుకుని ఆడుకునాన్ం. వీధిబళోళ్ పిలల్ మాషట్రును కలిసి ఏడిపించా, అందుకుగాను కలిసి దెబబ్లు తినాన్ం. 
ఇపుప్డా శకుంతల అపుప్డే ముగుగ్రు బిడడ్ల తలిల్. నాలుగోసారి మాతృతావ్నిన్ పొందబోతునన్ది.  

కాసేపు వూరుకుని మళీళ్ అమమ్ అనన్ది. "ఒరేయ పోనీ శకుంతల ఆడబిడడ్ కూతురుంది చేసుకోరాదూ?" 
అమమ్ ఎవరిన్ గురించి పర్సాత్వన చేసిందో ఆ పిలల్ నా కళళ్ముందు తళుకుక్న మెరిసింది. 
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సుఖద. 
పేరులోనే ఎంతో సుఖం వుంది. ఒకక్సారి చూశాను శకుంతల ఇంటోల్ ఏదో ఫంక్షన లో. ఆ అమామ్యి గంభీరంగా 

వుంది. పర్శాంతంగా వుంది. తెలల్గా వుంది. కాళిదాసు కావయ్కనయ్లా వుంది. ఆధునిక నాగరికత పర్సవించిన పుషప్ంలా 
వుంది. మదార్సులో వరిక్ంగ ఉమెనస్ హాసట్ల లో వుంది. ఓ ఆంగల్ దినపతిర్కలో సంపాదకురాలిగా పనిచేసోత్ంది. 

నేను అమమ్వేపు నవువ్తూ చూశాను. "మదార్స వెళొళ్సాత్నేల్వే" 
అమమ్ కళిళ్ంత చేసుకుని, నావేపు నమమ్లేనటుల్గా చూసింది. 
"నిజం" 
"నిజమేనమామ్ నువువ్ విశాఖపటన్ం నుంచి తిరిగి వచేచ్లోపునే నేను మదార్స వెళొళ్సాత్ను, ఈ విషయంలో ఒక 

నిరణ్యానికొసాత్ను. సరేనా?" 
అమమ్ పటట్లేనంత సంతోషంతో నా దగగ్రకు తడబడుతునన్ అడుగులతో వచిచ్ంది. పేర్మగా నా చెంపలు 

సవరించింది.  
"పిచిచ్ కనాన్" అంటూ నా నుదురు ముదుద్పెటుట్కుంది. 
"ఏ వయసులో ఆ ముచచ్ట జరిగితేనే అది అందంరా" 
అమమ్ రాతిర్కి వెళిళ్పోయింది.  నేను మరాన్డు సాయంకాలం మెయిలోల్ మదార్సుకు బయలుదేరబోతునాన్ను. 

సూట కేస సరుద్కుంటుండగా "అంకుల" అంటూ ఆ అమామ్యి అతి చొరవగా లోపలకు వచిచ్ంది. బీదరికం ఆ అమామ్యి 
పర్తి అణువులోనూ కనిపిసుత్నన్ది. మాసికలు పడడ్ దుసుత్లు, తైల సంసాక్రం అతి తకుక్వ సారుల్ అనుభవించిన జుటుట్, 
వాడిపోయిన మొహం, పలచ్నై పొడుగు సాగిన చేతులు, బలహీనంగా వునన్ గొంతు అయినా ఆ అమామ్యిలో ఏదో చొరవ 
వుంది. ఏదో చెయాయ్లనన్ తపన వుంది. కషాట్నిన్ తెలుసుకునన్ ఇంగితం వుంది.  

"ఎవరమామ్ నువువ్?" 
"నేనుతెలీదా" అనన్టుట్గా ఆ అమామ్యి నవివ్ంది. 
"గిరీశంగారు  మా నానన్గారండీ" 
"ఓహో అటాల్గా బావుందమామ్" 
ఆ తరావ్త ఏమనాలో నాకు తెలీదు. ఏం చెపాప్లో ఆ అమామ్యికీ తెలిసినటుల్ లేదు. తలవంచుకుని నేను బటట్లు 

సరుద్కోవడం మొదలెటాట్ను.  
"ఊరి కెళుత్నాన్రా అంకుల?" ఆ అమామ్యి ఒకక్సారి నాలిక కొరుకుక్ంది.  
"అయయ్యోయ్ పొరపాటు చేసాను అంకుల ఊరికెళుత్నన్ వాళళ్ను అటాల్ అడగకూడదని మా అమమ్ చెపిప్ంది" 
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 "పరావ్లేదులేమామ్ నాకిటువంటి వాటిలోల్ పెదద్గా నమమ్కం లేదు" 
ఆ మాతర్ం వూరడింపుతో ఆ పిలల్ సమాధానపడడం  నాకు ఆశచ్రయ్మనిపించింది. ఆ అమామ్యి అవీ యివీ 

పటుట్కుని పరీక్షగా చూసూత్, "అంకుల మా నానన్గారు ననున్ మీ దగగ్రకు వెళిళ్ రమమ్నాన్రు" అనంది వునన్టుట్ండి. 
"ఏమనాన్ చెపప్మనాన్రా అమామ్?" 
"కాదండీ వో టవ్ంటీ రుపీస వుంటే తీసుకు రమమ్నాన్రు" 
నాకు విపరీతమైన కోపం వచిచ్ంది. కానీ ఆ కోపానిన్, ఆ పసిపిలల్ ముందు పర్దరిశ్సేత్ లాభమేవిటీ? నాలో నేనే 

దిగమింగుకుంటూ, "తీసుకు వెళళ్మామ్" అంటూ రెండు పదిరూపాయలనోటుల్ ఆ పిలల్ చేతిలో పెటాట్ను. ఆ పిలల్ 
ఆనందంతో చాటంత మొహం చేసుకుని "వసాత్ అంకుల నువెవ్ంతో మంచి వాడివి" అంటూ పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్  
పోయింది. 

నాకు గిరీశానిన్ గురించి తలుచ్కుంటుంటేనే అసహయ్మనిపిసుత్నన్ది. దౌరాభ్గుయ్డు తీసుకువెళిళ్న డబుబ్ యివవ్లేక 
మొహం చాటువేశాడు. రెండోసారడిగితే మొహమాటం విడిచి ఎకక్డ లేదంటానో అని తన కూతురిన్ పంపించాడు. ఆ పిలల్ 
వయసురాని అరభ్కురాలు కాబటిట్ సరిపోయింది. అదే వయసులోవునన్ అమామ్యి అయితే, అదెంత అసహయ్ంగా, 
ఎంబరాసింగ గా వుండి వుండేది. 

నేను మదార్సు వెళిళ్ సుఖదను కలుసుకోవడంలో, గిరీశం గురించి   అతని కూతురు గురించీ మరిచ్పోయాను. 
మదార్సులో మెరీనా బీచ లో, ఇసుకలో గూళుళ్ కటుట్కుంటూ, ఆ గూళళ్ను సముదర్ తరంగాలు పడగొడుతుంటే, 

"జీవితమూ ఇంతే" అని కాసేపు వేదాంతం వలిల్ంచుకుంటూ సుఖదా, నేనూ ఒకరి నొకరం అరధ్ం చేసుకోవటానికి 
పర్యతన్ం చేశాం. 

"నాకు దేముడంటే నమమ్కం" అనాన్నేన్ను సంభాషణను మొదలు పెడుతూ. 
"నాకు మాతర్ం మనిషంటేనే నమమ్కం" అనన్ది సుఖద దృఢంగా. 
సాయంకాలపు ఎరర్ని సూరయ్కిరణాలు ఆమె తెలల్ని మొహం మీద పరుసుత్నన్ వింతకాంతుల సోయగంలో, ఆనంద 

తాదాతమ్య్ంలో, "ఐ లైక యూ సోమచ సుఖదా" అనాన్ను, పర్పంచం పుటిట్నపప్టినుంచీ పర్తి పేర్మికుడూ తన 
పిర్యురాలితో అనేమాట అదేననన్ సంగతిని ఆ క్షణంలో మరిచ్పోయి. 

"ఐ టూ" అనన్ది సుఖద తీగ మీటినటుట్ "బట, విత రిజరేవ్షనస్." 
కించిత విసమ్యంతో "ఏవిటవీ?" అనాన్ను. 
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"నా వయ్కిత్ర్తావ్నిన్ మీరు గౌరవించాలి. ననున్ మనిన్ంచే మీ సంసాక్రానిన్ నేను ఆరాధించగలను. కానీ ఎపుప్డు నా 
అభిపార్యాలను, ఆదరాశ్లను, ఆచరణను మీరు అపారధ్ం చేసుకుంటారో అపుప్డే మీమీద నేనేరప్రుచ్కునన్ గౌరవం కూడా 
సనన్గిలుల్తుంది. మన మధయ్ ఉండవలసింది సమానతవ్మే కాని, సాధికారంతో కూడుకునన్ నియంతృతవ్ం కాదు." 

"ఒపుప్కునాన్ను. మాటవరసకు కాదు, మనసూఫ్రిత్గా అయితే నీ అభిపార్యాలేవిటో కూడా నేను ముందుగా  
తెలుసుకోవాలికదా?" 

"వెరీ సింపుల మన పెళిళ్కి కటాన్లూ, కానుకలూ వుండవు. అటట్హాసంగా విందులూ, వినోదాలూ వుండవు. అరధ్ం 
కాని సంసక్ృత మంతార్ల ఘోష వుండదు." 

"ఇంకా" 
"పెళిళ్ జరిగిన తరావ్త ఉదోయ్గం చేసినా మానినా అది నా ఇషట్ం. నాకు అంటూ వేరే వో బాయ్ంక ఎకౌక్ంటు 

వుండాలి." 
దగగ్రకు వచిచ్ కాళుళ్ తడిపి మళీళ్ వెనకిక్పోయిన నీళళ్మీది నురుగును చూసూత్ అనన్ది సుఖద.  
"నాకు ఉమనస్ లిబ మీద నమమ్కంలేదు. అటాల్ అని మగవాడేదో సుపీరియారిటీ కాంపెల్కస్ ఫీలయితే నేనది 

టాలరేట చెయయ్లేను." 
సుఖద అటాల్ మాటాల్డడం నాకెంతో సంతోషానిన్ కలిగిసుత్నన్ది. లోపల వొకటి పెటుట్కుని బయటకు మరొకటి 

మాటాల్డే మనుషుయ్లంటే నాకు పరమ అసహయ్ం. 
సుఖద పేర్మగా నా చేతి వేర్ళళ్ను సుతారంగా తాకింది. నా వొళుళ్ ఝలుల్మనన్ది. 
"మాయ్రేజ అయిన తరావ్త మనదంటూ వేరే వో చినన్ ఇలుల్ కటుట్కుందాం, ఆ ఇంటోల్ మీరూ, నేనే కొంతకాలం 

పాటు మరో మూడో వయ్కిత్కి అకక్డ సాథ్నం లేదు" 
"కానీ మా అమమ్ మనతోనే వుంటుంది సుఖదా" 
సుఖద అడడ్ంగా తలవూపింది.  
"అమమ్లూ, అమమ్మమ్లూ చుటట్పు చూపుగా వచిచ్పోవలసిందే తపప్, మనతోనే వుండాలంటే, వూహూ అది 

కుదరదు." 
నా మనసుస్ చివుకుక్మంది. ఈ వయసులో అమమ్ నా దగగ్ర కాకపోతే మరెకక్డ వుంటుందీ? అదే మాటనాన్ను. 
సుఖద నా కళళ్లోకి నిశచ్లంగా చూసింది. "మీ కామె తలిల్ కాబటిట్ తలిల్గానే వూహించుకుంటునాన్రు. నా కామె 

అతయ్త్గారు, మనతోనే వుంటే అతత్గారి అతత్రికం, కోడలి కోడరికం ఇవి రెండూ తపప్వు. ఇవి తపాప్లంటే, కలతలు లేని 
కాపురం సాఫీగా సాగాలంటే, అతత్లూ కోడళూళ్ వేరు వేరుగా వుండాలిస్ందే" 
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సుఖద మాటలోల్ లాజిక వుంది. కానీ ఆ లాజిక నా గుండెను బాధిసోత్ంది. 
ఇంతలో అటువైపుగా ఐస కీర్ం కురర్వాడు వచాచ్డు. 
సుఖద ఆలోచనను మరోవైపుకు మళిళ్ంచటానికి "ఐస కీర్ం తీసుకుంటావా?" అని అడిగాను. 
"నో థాంకస్. ఐస కీర్ం తింటే లావవుతానని భయం" అంటూ సనన్గా నవివ్ంది. 
ఒక వైపు సూరయ్డు సముదర్ంలో పడిపోతునాన్డు. మరో పర్కక్ చందుర్డు. సూరుయ్డూ, చందుర్డూ వీళిళ్దద్రి కాంతుల 

కలనేతతో ఆకాశం సుఖద వదనంలా అపూరవ్మైన సౌందరయ్ంతో తొణికిసలాడుతొంది. కానీ ఆ సౌందరయ్ంలో రవవ్ంత 
ఎరర్ని భయం.  

"కానీ నాకు ఐస కీర్ం అంటే ఎంతో ఇషట్ం." 
"మంచిదే మీ ఇషాట్లు మీవిగా, నా ఇషాట్లు నావిగ వునన్పుప్డే జీవితంలో మనకు పెరుగుదల. ఎవరి ఇషట్ం కోసం 

మరొకరు తమ ఇషాట్నిన్ వదులుకోవలసి వచిచ్నా అది బాధాకరమే" 
నేను మాటాల్డలేదు. కానీ నిజానికి అనిన్ సంగతులు తెలిసి, సవ్ంత వయ్కిత్తావ్నిన్ అంతగా పెంపొందించుకునన్ 

మనిషితో నేనేం మాటాల్డలేకపోయాను. ఐస కీర్ం తిని, ఇదద్రం ఒకరి పర్కక్న మరొకరు నడుసూత్, ఒకరి మీదినుండి 
మరొకరి మీదికి వీసుత్నన్ గాలిలోని ఆ సప్రాశ్సుఖానిన్ ఆనందిసూత్ ఇంటికి చేరుకునాన్ము. 

రాతిర్కి మా శకుంతల ఆడబిడడ్ ఇంటోల్, వరండాలో పడకుక్రీచ్లో పడుకుని దూరంగా వొరిగిన ఆకాశంలో 
నక్షతార్లిన్ లెకక్పెడుతునన్పుప్డు,సుఖదా, వాళళ్మామ్ మెలల్మెలల్గా మాటాల్డుకునన్ మాటలు సప్షట్ంగా వినిపించాయ. 

"ఏవిటే ఆ అబాబ్యితో కూడా నీ వెరిర్మొరిర్ షరతులనీన్ చెపేప్శావా?" 
"ఆహా! నికేష్పంగా" 
"బాగానే వుంది సంబడం. అయితే ఇహ నీకు పెళళ్యినటేల్, ఈ జనమ్లో?" 
"అమామ్ మళీళ్ మళీళ్ చెబుతునాన్ను జాగర్తత్గా విను. పెళిళ్ అనేది ఆడదానికి ఎంత ముఖయ్మో, మగవాడికీ అంతే 

ముఖయ్ం. ఇహ నా విషయమంటావా, పెళిళ్ కాకపోతే బాధపడవలసింది నేను కానీ, నువువ్ కాకూడదు. అయిందా 
సంతోషిసాత్ను, కాలేదూ అంతటితో ఆ సంగతి మరిచ్పోతాను. సెంటిమెంటస్ కు నేను అంత పార్ముఖయ్త నీయను" 

"కానీ ఆ అబాబ్యితో బీచ లోనూ, బజారల్లోనూ షికారుల్ తిరిగి.." 
“షికారుల్ తిరిగినా, మగవాళళ్తో కారల్లో తిరిగినా, నీ కూతురికి ఏం పర్మాదం లేదు, నువెవ్ళిళ్ హాయిగా పడుకో, 

అనవసరంగా బల్డ పెర్షర పెంచుకోకు." 
ఆ తరావ్త మాటలు వినపడలేదు. మరాన్డు సెంటర్ల సేట్షన లో ఫేర వెల తీసుకునన్పుప్డు కూడా, సుఖద నేనూ 

మళీళ్ వివాహ పర్సాత్వన చేసుకోలేదు. తనూ ముభావంగానే వూరుకుంది. నేనూ బెటుట్గానే వునాన్ను. 
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రైలు కూత వేసింది. "మే గాడ బీ విత యూ" అనాన్ను. 
నాకు నమసాక్రం చేసూత్ "విష యూ హాపీ" అనన్ది సుఖద గంభీరంగా. 
ఇంటికి తిరిగివచాచ్ననన్మాటే కానీ సుఖద రూపమే అనుక్షణం నాకు జాఞ్పకం వసుత్నన్ది. ఆమె లేని వంటరితనం, 

ఆమె తలపులోని తీయదనం, ఆఫీసులో కాయితాలోల్ సుఖద, సూక్టర మీద పినియన పై కూచుని నా నడుమును గటిట్గా 
పటుట్కుని వునన్టుల్ సుఖద, ఉదయకాంతులోల్ నా దుపప్టి ముసుగు తీసి తీయగా "గుడ మానింగ" అంటూ 
పలకరిసుత్నన్టుల్నన్ సుఖద. 

"గుడ మానింగ అంకుల..." 
"సుఖదా" అంటూ గభాలున లేచి కూచునాన్ను. గిరీశం కూతురు, అదే రూపం, అదే బీద తనం, అదే చలాకీతనం, 

ఆ గొంతులో అదే అభయ్రధ్నం.. నాలో కొంచెం విసుగు. ఆ పిలల్ సుఖద కానందుకు కొంత నిరాశ కంఠంలో కరక్శతవ్ం. 
"ఏమిటిలా వచాచ్వ పొర్దుద్నేన్?" 
ఆ అమామ్యి సమాధానం చెపప్లేదు. 
నేను బాత రూంలోకి వెళితే బయట వెయిట చేసింది. డెర్స చేసుకుంటుంటే దూరంగా గది బయట మౌనంగా 

నిలబడింది. 
బేర్క ఫాసట్ టేబుల దగగ్రకు నడుసూత్ "ఒరేయ ముతాయ్లూ ఆ అమామ్యికి కూడా టిఫిను పటార్" అని పెదద్గా 

అనాన్ను. ముతాయ్లు మా వంటవాడు. 
"వదద్ండీ మా అమమ్ వెంటనే వచేచ్యమనన్దండీ" అనన్ది ఆ అమామ్యి దీనంగా. 
"మీ అమామ్...?" 
"అవునండీ మా అమేమ్నండీ. మా నానాన్రు ఈ మధయ్ అసలు ఇంటికి రావడమేలేదు కదండీ. అందుకనండీ, 

మరేనండీ మా అమోమ్మేనండీ మిమమ్లన్డిగి.." 
అరధ్మైంది. గిరీశానిన్ బీదరికం పామై కరచింది. ఆశలు మరీచకలై వుంటాయి. ఇంటికి ఉతిత్చేతులతో రాలేక, 

కటుట్కునన్ దానికి మొహం చూపించలేక, కనన్బిడడ్ల కడుపు నింపలేక కలలు కలల్లై గిరీశం ఎకక్డికో పారిపోయి 
వుంటాడు. ఎదురు చూసి, ఎదురుచూసి ఇహ గిరీశం రెండో భారయ్, తన సవతి కూతురును తన దగగ్రకు పంపించింది. 
ఆకలి, అవసరం ఎంత పనైనా చేయిసుత్ంది. ఏ రకం మొహమాటానైన్నా పోగొడుతుంది. 

"ఎంత కావాలి?" 
"ఇంటోల్ బియయ్ం లేవండీ సరుకులూ అవీ అసలే లేవండీ. ఓ యాభై ఇసేత్, మా నానన్గారొచిచ్ంతరావ్త 

తిరిగిచేచ్సాత్వండీ" 
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గిరీశం వచిచ్న తరావ్త తిరిగి ఇచేచ్సాత్రనన్మాట, వటిట్మాట అని తెలిసి కూడా ఇవవ్కుండా వుండలేకపోయాను. 
లోపల గుండె లోతులోల్ దాగిన సానుభూతి తీగ కదిలినటల్యింది. ఓ యాభై రూపాయిలిచిచ్ ఆ అమామ్యిని పంపేశాను. 

మా అమమ్గారు ఇంకా విశాఖపటన్ం నుండి రాలేదు. ఇపుప్డిపుప్డే రాదని ఉతత్రం వచిచ్ంది. వచిచ్న ఉతత్రంలో 
"సుఖద విషయం ఏం ఆలోచించావ?" అనన్ పర్శన్ కూడా వుంది. 

పిచిచ్ అమమ్ ఆమెకు తెలీదు, సుఖద పెటిట్న షరతు. 
సుఖద దగగ్రనుంచి సంకార్ంతి గీర్టింగ కారడ్ందింది. ఆ గీర్టింగ వెనకాల దాగిన గుండె చపుప్డు నాకు 

వినిపిసుత్నన్టేల్ వుంది. గీర్టింగ కారుడ్ మీద పొందికగా కుదిరిన సుఖద సంతకం. ఆ సంతకం ఎందుకంత ముదుద్గా 
వుంది? పొందికైన బంగారు గాజుల నునులేత వేర్ళళ్తో చేసినందువలల్ అని చూడగానే నాకు తెలిసింది టెనిన్స ఆడుకుని, 
హుషారుగా ఈల వేసుకుంటూ సూక్టర సాట్ండు వేసి, గేటు తీసుకుని వరండాలోకి వచేచ్సరికి, ఆమె భుజం నిండుగా 
పమిట లాకుక్ంటూ లేచి నుంచుంది. 

అకక్డ ఆ సమయంలో ఆమెను చూడగానే ఆశచ్రయ్పోయాను. 
ఆమె గిరీశం భారయ్. వడలిపోయిన  తోటకూరకాడలాంటి రెండో పెళాళ్ం.  
"మీరా?" 
ఆమెను ఇంటోల్కి రమమ్నడానికి నాకు బెరుగాగ్ వుంది. ఆ సమయంలో ఎవరనాన్ ఆమెను అకక్డ చూసేత్ 

బావుండదు. 
"మీ డబుబ్ ఇవవ్లేకపోయాను. చాలా రోజులైంది." 
ఆ మాట చెపప్డానికి తానిపుప్డికక్డికెందుకూ రావడం. "పరావ్లేదులెండి" అనాన్ను. 
"మీ అమమ్గారు ఇంకా ఊరినుండి వచిచ్నటుట్ లేదు." 
"లేదు." 
తనూ నిలబడే వుంది. నేనూ నిలబడే వునాన్ను. ఆమె చిరుచీకటోల్ వుంది. నేను సందె వెలుగులో వునాన్ను. 
ఆమె నవవ్లేక నవివ్ంది. "మీరేమనాన్ వో చినన్ సాయం  చేసాత్రేమోనని" 
"చెపప్ండి మళీళ్ కొంత డబుబ్ కావాలా?" 
"కావాలి. కానీ వూరికే కాదు." 
నాకరధ్ం కాలేదు. ఆమె వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూశాను. 
"ఇంతవరకూ ఇలుల్ విడిచి బయటకు అడుగుపెటట్లేదు. ఏ పని చేయాలనుకునాన్ ఏ పని చేసి ఎటాల్ డబుబ్ 

సంపాయించడమో సప్షట్ంగా తెలీడంలేదు. మీ ఇంటోల్ ఏదనాన్ చినన్ పనిచెయయ్నీయండి. వంట చేసాత్ను. ఇలుల్ 
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సరిద్పెడతాను. మీ ఇషట్ం ఏ పని ఇచిచ్నా చేసాత్ను. మీకు తోచినంత ఇవవ్ండి. అందులో కొంత బాకీ కిర్ంద జమకటుట్కోండి. 
మిగిలిందే ఇవవ్ండి. దాంతోనే ఆ చినన్దానిన్ పోషిసాత్ను. ఆయన ఎకక్డికి పోయినాడో తెలీదు. ఎపుప్డు వసాత్రో తెలీదు. 
కానీ పోతూ పోతూ ఆ పిలల్దాని బరువు బాధయ్తలు మాతర్ం నా నెతిత్మీద పడేసి పోయినారు." 

ఆమె గొంతు నూతిలోని గొంతుకలావుంది. అంతటి దీనావసథ్లోనూ, ఆమె కళుళ్ కనీన్రు కారచ్కుండా వుండేందుకు 
ఆమె పడుతునన్ యాతన తెలుసోత్ంది. ఆమెను చూసేత్ జాలివేసుత్నన్ది. కానీ నా వంటరితనంలోకి, నా వంటరి ఇంటిలోకి 
ఆమెను రానిచేచ్ ఉదేద్శయ్ం నాకు లేదు. 

"చూడండీ డబేభ్మైనా కావాలంటే ఇసాత్ను, తీసుకోండి. గిరీశం వచిచ్న తరావ్త అతని దగగ్ర తీసుకుంటాను. కానీ 
పని పాటలంటే"  

ఆమె తన ఉదివ్గన్తను సంబాళించు కొనన్టుల్గా కాసేపు వూరుకుంది. ఆ తరావ్త మెలిల్గా, "వదుద్లెండి. ఇపప్టికే 
మీకు చాలా బాకీ పడాడ్ం" అంటూ భారంగా అడుగులు వేసూత్ గుమమ్ం దాటి వెళిళ్పోయింది. 

ఆమె అటు వెళిళ్పోతునన్పుప్డు సతయ్వంతుడు అటుగా వచాచ్డు. వెళిళ్పోతునన్ గిరీశం పెళాళ్నీన్, వెనుక దిగడిన 
పోయి ననున్ కాసేస్పు మారిచ్ మారిచ్ చూసి 'పచ్' అనన్టుల్గా పెదవి విరిచి ముందుకు సాగాడు. 

ఓ నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. శకుంతల నీళాళ్డినటుల్, ఆడపిలల్ పుటిట్నటూల్, తవ్రలోనే అమమ్ తిరిగి 
వచేచ్సుత్నన్టూల్ తెలిసింది. 

నేను ఒకక్సారి ఇకక్డకు రాకూడదూ? అంటూ వార్సిన ఉతత్రానికి’ తపప్కుండా వసాత్ను తవ్రలోనే' అంటూ సుఖద 
కూడా జాబు వార్సింది. 

అమమ్ రాగానే, అమమ్నూ సుఖదనూ ఎదురెదురుగా నిలిపి తేలేచ్సుకోవాలి నాకు అమామ్ కావాలి, సుఖదా కావాలి. 
ఆలోచించుకుంటూ రికారుడ్ పేల్యరు మీద 'అనారక్లీ' పాటలు వింటునన్ నాకు తలుపు దగగ్ర ఎవరివో పాదాలు 

కదిలిన అలికిడి డిసట్రబ్ చేసినటల్యింది. రాతిర్వేళ కిటికీలోనుండి యౌవన చందుర్డి పలకరింపు. దొడోల్ వో ఓ మూలగా 
వునన్ పూవు వెలగ పటట్రాని వాసన. 

"ఎవరదీ?" 
గిరీశం పెళాళ్ం లోపలకు వచిచ్ంది. జుటుట్ జారుముడిగా దువువ్కుంది. తలోల్ ఇనిన్ రంగుపూలు తురుముకుంది. 

తెలల్చీర కటుట్కుంది. లోపల బాడీలేని పలచ్టి జాకెటుట్ వేసుకుంది. సిగుగ్పడుతునన్టుల్గా దావ్రం ఇవతలకు అడుగు వేసి, 
"వొంటరిగానే వునన్టుల్నాన్రు" అనన్ది అరధ్వంతంగా, తలుపు దగగ్రకు వేయటానికి పర్యతిన్సూత్. 

నేను చివాలున మంచం మీదినుండి లేచి కూరుచ్ని, "పీల్జ, ఆ తలుపులు వేయకండి" అనాన్ను కంగారుగా. 
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ఆమె తలుపు దగగ్రే నిలబడి పోయింది. నా వేపు ననున్ చూసి జాలిపడుతునన్టుట్గా తనను చూసి తాను 
శపించుకునన్టుల్గా చూసింది. 

"వదాద్?” అనన్ది. 
"వదుద్, వదుద్. తలుపు వేయదుద్. మీకు డబుబ్కావాలంటే ఇసాత్ను. తీసుకుని వెళిళ్పొండి. తొందరగా వెళిళ్పొండి" 
ఆమె తన పమిట చెంగు కిందకు జారవిడిచింది. "డబుబ్ కావాలి నాకు. కానీ ఇంతకనాన్ మీకు నేనేం తిరిగి 

ఇవవ్లేను. అందుకనే.. అందుకనే..." 
"ఇవవ్కక్రలేదు. ఇదివరకు తీసుకునన్దీ ఇవవ్కక్రలేదు. ఇపుప్డు తీసుకోబోయేది ఇవవ్కక్రలేదు. నీకెంత కావాలో 

చెపుప్.." 
నా మాటలు పూరిత్కాకుండానే ఆమె అనన్ది. "నేనడుకుక్నేదానిన్ కాదండీ. ఊరికే ఇసేత్ మీ డబుబ్ నాకకక్రలేదు. నా 

దగగ్రునన్ది మీరు తీసుకోండి. నేనడిగిందివవ్ండి. 
"సారీ నేనీయలేను." 
ఆమె నా వేపు, యుగయుగాలుగా దగాపడడ్ సతరీలోని కాఠినాయ్నిన్, కళళ్లోకి తెచుచ్కుని శపిసుత్నన్టుట్గా చూసింది.  
గోడమీద వేలాడుతునన్ దేవుడి కాయ్లెండరు దగగ్రకు పిచిచ్పటిట్నదాలిలాగా పరుగెతిత్, ఆ కాయ్లెండరును 

గోడనుంచిలాగి చింపి ముకక్లు ముకక్లు చేసూత్ "పార్ణానిన్ రకిష్ంచేది పాడుపని కాదు దేవుడూ" అంటూ బయటకు 
పరుగెతుత్కుపోయింది. ఆమె వెనక నేలమీద కనీన్టిబొటుల్. 

"ఏవండీ ఏవండీ" అంటూ నేనూ బయటకు రాబోయాను. 
గుమమ్ం దగగ్ర సూట కేస తో సుఖద. 
ఆమెను చూసి నేను సిగుగ్పడి వెనకుక్ తగాగ్ను.  
"అసలేం జరిగిందంటే" 
"అంతా వినాన్ను. ఏమీ జరగలేదు" అనన్ది సుఖద నవువ్తూ. 
"నేనంటే నీకు.." 
"జాలి. షీర పిటీ మగవాళళ్లో కూడా ఇంత అమాయకులుంటారా అని" 
"యూ నాటీ" సుఖద జడను చేతిలోకి తీసుకోబోయాను. 
"బీ కేర ఫుల ఆ జడతోనే ఆడవాళుళ్ మగవాళళ్ను శాసించేది" 
మా అమమ్ వచిచ్న తరావ్త సుఖద వచిచ్ వెళిళ్న సంగతీ, ఆమె పెటిట్న షరతులూ చెపాప్ను. 
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అమమ్ కాసేపు సీరియస గా ఆలోచించింది. "సుఖద వయ్కిత్తవ్ంగల పిలల్లాగా వుందిరా నీలాంటివాడు అటువంటి 
అమామ్యిని చేసుకోడమే మంచిది" 

అమమ్వేపు తడికనున్లతో చూశాను. సుఖద వయ్కిత్తవ్ంకనాన్ అమమ్ వయ్కిత్తవ్మే ఉనన్తంగా కనిపిసోత్ంది. 
మనసులోపల వీళిళ్దద్రికనాన్ గిరీశం పెళాళ్ం రూపం మరింత పెదద్దిగా కనిపిసోత్ంది. ననున్ కలుసుకునన్ ఆ రాతిర్ తరావ్త 
పాక ఖాళీచేసి, పిలల్ను తీసుకుని ఆమె ఎటో వెళిళ్పోయింది. గిరీశం మళీళ్ నా కంట పడలేదు. వాళెళ్టుపోతే ఏం 
సమాజంలో రూపం లేనివాళుళ్? 
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