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పిర్య 
డోర బెల మోత విని కీ హోల లో నుండి చూసింది పిర్య. బైట పోలీస ఆఫీసరుల్ కనిపించారు. 
తలుపు సాంతం తెరవకుండా చైన వేసి కొంచెం తెరిచింది. వాళుళ్ రావచేచ్మో అనన్ అనుమానం ఉనాన్కానీ, 

జాగర్తత్గా ఉండటం అలవాటయియ్ంది. 
తలుపు సందులోనుండి వాళిళ్దద్రు చూపిన బాయ్డిజ్లు జాగర్తత్గా చూసి లోపలకు రానిచిచ్ంది పిర్య. ఒక ఆడ, మగ 

ఆఫీసరుల్ వచాచ్రు. ఇదద్రూ పేరుల్ చెపిప్ పరిచయం చేసుకునాన్రు. డిటెకిట్వస్ వాళిళ్దద్రూ. 
"కూరోచ్ండి" సోఫా చూపించింది పిర్య. 
"ఒకక్రే ఉంటారా ఇకక్డ?" డిటెకిట్వ బెటీస్ కాల్రక్ అడిగింది చుటూట్ పరిశీలనగా చూసూత్. దాదాపు పిర్య ఎతుత్ 

ఉంది ఆమె. 
"అవును" 
"పాయింట కి వదాద్ం. లోలా గురించి మాటాల్డటానికి వచాచ్ం" డిటెకిట్వ జాకస్న అడిగాడు. ఇదద్రిలోకి ఇతను 

కఠినంగా కనిపించాడు. 
"చెపప్ండి" లోలా నాకు తెలుసు అనన్మాట వాడకుండా జాగర్తత్ పడింది పిర్య. ఎనోన్సారుల్ పోలీసులతో, 

లాయరల్తో మాటాల్డిన అనుభవం. 
"మిమమ్లిన్ పిర్య అని పిలవచాచ్?" సేన్హంగా అడిగింది బెటీస్  
"మమమ్లిన్ తపుప్గా అనుకోవదుద్. మాకు లోలా గురించి చాలా తకుక్వ సమాచారం తెలుసు, అందుకే అనీన్ 

తెలుసుకోవాలని వచాచ్ం. లోలా ఎనోన్ ఏళుళ్గా భరత్తో హింసలు పడుతుంది. సాప్నిష భాష తపిప్తే ఇంగీల్షు రాదు, 
అందుకే ఎవవ్రితోనూ తన విషయం చెపుప్కోలేదు. చరిచ్లో ఫాదర సాయంతో తపిప్ంచుకుని హెలప్ సాయంతో ఎకక్డా 
భరత్కు దొరకకుండా దాకుక్ంది. ఎలాగో భరత్కు తెలిసి ఆమె దగగ్రకు వచిచ్ విపరీతంగా కొటాట్డు. ఆ కర్మంలో అతనిని 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                          |òæãÁe] 2023 

   2 
  $qMLjFL¸ MLjbÍjOq¸ 

కతిత్తో పొడిచి పారిపోయింది. అతను చనిపోయాడని భయపడుతుందేమో, ఇది మరడ్రు కేసు కాదు కేవలం అసాలట్ కేసు 
అంతే, అతను కేసు పెటాట్డు భారయ్ హతాయ్ పర్యతన్ం చేసిందని. అందుకే వెతుకుతునాన్ం" 

"అయితే ఇపుప్డు లోలాని అరెసుట్ చేసాత్రా? అతను కొటిట్న దెబబ్లకు ఆమె పరిసిథ్తి ఏమై ఉంటుందనన్ ఆలోచన 
ఉందా మీకు" 

"చూడండి పిర్య మేము మా డూయ్టీ చెయాయ్లి. ఆమెకు రక్షణ కలిప్సాత్ం. కానీ పర్సుత్తానికి ఆమెను కోరుట్లో 
హాజరు పరచాలి, మీరు సహకరించి ఆమె ఆచూకి చెపప్ండి" 

"మీకు తెలుసు డిటెకిట్వస్! ఎబూయ్సడ్ ఆడవాళళ్ను, పిలల్లను చాలా సేఫ గా ఉంచుతాం. అలాంటిది భరత్ ఎలా 
కనుకుక్నాన్డో తెలియదు కానీ, వచిచ్ దాడి చేశాడు, రెండు పకక్టెముకలు విరిగిపోయాయి. అయినా ఇదంతా కేవలం 
నేను వినన్ సమాచారం. నాకు తెలియదు లోలా ఎకక్డుందో" మొండిగా చెపిప్ంది పిర్య. 

"పిర్యా మీరు మాతో సహకరిసేత్ లోలాకి తపప్కుండా రక్షణ కలిప్సాత్ం" నచచ్చెపుతునన్టుల్గా అంది బెటీస్. 
పిర్య ఫోన మోగింది. అపప్టికే డేవిడ నుండి మూడు మిసడ్ కాలస్. 
"హాయ డేవ! నేను ఇపుప్డు మాటాల్డలేను. బిజీగా ఉనాన్ను" 
"ఎందుకు ఫోన లిఫట్ చెయయ్టేల్దు, కనీసం మెసేజ కూడా చెయయ్టేల్దు" 
"ఒక కేస విషయంలో బిజీ ఉనాన్ బై" అంటూ పెటేట్సింది. 
"సరే లోలా ఎకక్డుందో నాకు తెలుసనే అనుకుందాం. అపుప్డేమవుతుంది, కోరుట్కేసు, ఆమెకు ఏదో శిక్ష ఇంతేగా. 

లోలా ఎపుప్డూ మొగుడు గురించి పోలీసు కంపైల్ంటు ఇవవ్లేదు కాబటిట్ అతను తపిప్ంచుకుంటాడు. కటుట్ బటట్లతో 
ఇంటోల్నుండి పారిపోయింది, తన పార్ణాలు రకిష్ంచుకోటానికి." 

"పిర్యా మేము లోలా శతుర్వులం కాదు. మా డూయ్టీ మేం  చెయాయ్లి తరువాత లాయరుల్ చూసుకుంటారు" 
"చూడండి లా ఎంత ముఖయ్మో, వయ్కిత్ సావ్తంతర్య్ం కూడా అంతే ముఖయ్ం. లోలా సేఫీట్ చాలా ముఖయ్ం నాకు. 

తనను ఎలా కాపాడుతారో నాకు ముందు ఏడిఎ తో చెపిప్ంచండి.  పైగా లోలా దగగ్ర చాలా, ముఖయ్మైన సమాచారం 
ఉంది హూయ్మన టార్ఫికింగ మీద" 

డిటెకిట్వస్ ఇదద్రూ ఉలికిక్పడాడ్రు. ఏదో భారాయ్భరత్ల మధయ్ గొడవ అనుకుంటే ఇదేంటి అని. 
లోలాతో మాటాల్డిన కొదీద్ చాలా విషయాలు తెలిసాయి, ఆమె భరత్ డర్గస్, హూయ్మన టార్ఫికింగ లో ఎలా సాయం 

చేసాత్డో. మరాన్డు లాయర తో పాటు వచిచ్ ఏడీతో మాటాల్డుతానని. ఈ లోపల తన రక్షణ గురించి అంతా ఫైనల పాల్న 
రెడీ చేసుకుని మరాన్డు చెపాప్లనన్ ఒపప్ందం చేసుకుంది పోలీసులతో పిర్య. 
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పోలీసులోత్ ఈ విషయాలు మాటాల్డి పంపించేశాక తరావ్త లాయర తో మాటాల్డి అంతా పాల్ను చేసేసరికి దాదాపు 
అరధ్రాతిర్ అయియ్ంది. 

అపుప్డు గురుత్ వచిచ్ంది డేవిడ ఫోను తాను కట చేసిన విషయం. గిలీట్గా అనిపించింది. 
PPP 

"మనం కలిసి ఎనాన్ళళ్యియ్ందో గురుత్ందా నీకు. ననున్ కలవటం ఇషట్ం లేకపోతే కిల్యర గా చెపుప్" 
ఫోనులో డేవిడ  గొంతు చాలా కోపంగా విన్పించింది. 
"సారీ డేవ, ఒక పెదద్ కేస లో ఇన వాలవ్ అయాయ్, చాలా బిజీగా ఉంటునాన్" 
"నీ ఆఫీసు పనులు కానీ వేరే ఏ పనులు కానీ వదులుకోమని చెపప్టేల్దు నేను కానీ నా జీవితంలో నా సాథ్నం 

ఏంటో అరధ్ం కావటేల్దు. కలిసినపుప్డు పేర్మగా నాకొక మంచి వయ్కిత్ పేర్మ దొరికింది అని మురిసిపోయేంతలో 
మాయమైపోతావు. ఏంటిది? ఏ రకమైన రిలేషన షిప ఇది?" 

"రియలీల్ సారీ డేవ నీకు తెలుసు కదా నువవ్ంటే నాకెంత యిషట్మో" పిర్య మాటలను  మాటలను కట చేసాడు 
డేవిడ. 

ఏమో పిర్య నాకేమీ అరధ్ం కావటేల్దు. రెండు నెలలయియ్ంది నినున్ కలిసి. వారానికోసారి ఫోన లో 
మాటాల్డుకుంటునాన్ం. పర్తిసారీ నువేవ్దో వంకలు చెపుతునన్టుల్గా ఉంది. బాగా ఆలోచించుకో నీకు ఏమి కావాలో" 
చిరాకుగా ఫోన పెటేట్శాడు డేవిడ. 

చాలాసేపు అలాగే కూరుచ్ండిపోయింది పిర్య. నిజమే డేవిడ చాలా ఓపికగా ఉంటాడు తనతో. ఇదద్రికి కుడి 
ఎడంగా నలబై ఏళుళ్, ఈ వయసుస్లో అందరికి సెటిల అవావ్లని ఉంటుంది కదా! 

అనితకు ఫోన చేసి డేవడ్ అనన్దంతా చెపిప్ంది పిర్య. 
"ముందు నీకేం కావాలో నిరణ్యించుకో పిర్య. డేవిడ ఒక అకాజుయ్ల రిలేటన, దానికి అంత పార్ముఖయ్త 

ఇవావ్లిస్న అవసరం లేదు అంటావా?" 
"అలా అని అనటంలేదు. నాకు డేవిడ అంటే చాలా ఇషట్ం. పాపం నాతో చాలా ఓపికగా ఉంటాడు, ననున్ 

నవివ్సాత్డు, నా పర్సేట్ర్షనస్ చాలా ఓపికగా వింటాడు. కానీ తను కూడా అరధ్ం చేసుకోవాలి కదా ఒకోక్సారి ఉమెనస్ హెలప్ 
సెంటర లో పనుల మూలాన తనకు అంత టైం ఇవవ్లేను" 

"నీకు ఉదోయ్గం, హెలప్ సెంటర రెండూ ముఖయ్మే. మరి డేవిడ ముఖయ్ం కాదా? తనూ అదే అడుగుతునాన్డు - 
తను ముఖయ్మో కాదో తేలుచ్కోమని. 

"అరే నువువ్ కూడా ఏంటి అనిత" 
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"నో పిర్య నేను చెపేప్ది సరిగాగ్ విను. అతనంటే పేర్మ ఉంటే, అతనికి కూడా సమయం ఇవావ్లి. అంతే ఇదద్రి 
మధయ్ పేర్మని చాలా జాగర్తత్గా కాపాడుకోవాలి. 

ఒక చినన్ మొకక్ బర్తకాలంటే, రోజూ నీళుళ్ పోసాత్ం. బాగా పూలు రావాలంటే ఎరువులు వేసాత్ం. మరి రిలేషన షిప 
అంటే ఎందుకు టేకింగ ఫర గార్ంటెడ? నీ సేవ్చచ్కు అడుడ్ పడే వయ్కిత్కాదు. అలాంటి వయ్కిత్ని నువువ్ పకక్న పడేసుత్నాన్వు. 
ఎకక్డికి పోతాడులే అనన్ భరోసానా?" 

"ఛ! మరీ నేను అంత రాక్షసిని కాదు అనిత." 
"సీరియస గా ఆలోచించు పిర్య. నీకు ఈ రిలేషన వదద్నిపిసుత్ందా, సరే ఆ విషయమే డేవిడ తో చెపేప్సెయియ్. లేదా 

ఏంటి నీ పార్బల్ం అని ఆలోచించు. నిజంగా పని ఒతిత్డేనా, లేక నీ ఇన సెకూయ్రిటీతో తనతో కమిట మెంటుకు ఇషట్పడటం 
లేదా అని ఆలోచించు." 

"ఒక రకంగా భయం అనిత" మెలల్గా ఒపుప్కుంది పిర్య. 
"ఛ పిచిచ్దానా! నువువ్ తనను పేర్మిసుత్నాన్వు. లేకుంటే ఎపుప్డో విడిపోయేవారు పైగా నాతో ఈ డిసక్షన 

పెటేట్దానివి కాదు. డేవిడ నీలో ఈ ఆలోచనలు రేకెతిత్ంచటానికే అలా మాటాల్డాడేమో? పర్శాంతంగా ఆలోచించు. నీ 
ఇన సెకూయ్రిటీస పకక్న పెటుట్. సరేనా?" 

అనితతో మాటాల్డాక తన ఆలోచనలు, భయాల మీద తనకే చిరాకు వచిచ్ంది. ఇంత సుట్పిడ గా ఎలా ఆలోచిసుత్ంది 
డేవ గురించి అని. 

డేవిడ కి ఫోన చేసి చాలా సేపు మాటాల్డింది పిర్య. మరాన్డు రాతిర్కి డినన్రుకి ఇంటికి రమమ్ని పిలిచింది. 
PPP 

"ఏంటి ఏం సెప్షలస్ చేసుత్నాన్వు. భలే వాసనలు వసుత్నాన్యి" ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతూనే అడిగాడు డేవిడ. దగగ్రికి 
వచిచ్న పిర్యను ఆపాయ్యంగా హతుత్కునాన్డు. పిర్యకు చాలా ఎమోషనల గా అనిపించింది. తాను ఎంత తపుప్ చేసిందీ, 
డేవిడ ను ఎంత బాధపెటిట్ందో అరధ్ం అయియ్ గటిట్గా హతుత్కుంది 

చినన్గా నవువ్కునాన్డు డేవిడ, పిర్య మానసిక సిథ్తి అతనికి బాగా తెలుసు. 
తాను తెచిచ్న గులాబీలు, లిలీల్ల బొకే పిర్య చేతిలో పెటాట్డు. 
"వావ! ఎంత బాగునాన్యో. ఏంటి సెప్షల? పూలు తీసుకొచాచ్వు?" పూల వాసన చూసూత్ అడిగింది. 
"సెప్షల ఫల్వరస్ ఫర మై సెప్షల గరల్. నువువ్ కూడా చాలా సెప్షల గా తయారయాయ్వు ఈ రోజు. చాలా 

బాగునాన్వు" మళీళ్ దగగ్రికి లాకుక్ని ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు డేవిడ. 
చుడీదార వేసుకుని, చేతినిండా గాజులు, బొటుట్, పెదద్ చాంద బాలీలుతో పిర్య చాలా అందంగా ఉంది.  
"నీకోసం..  ఏమీ కాదులే. మంచి మూడ లో ఉండి తయారయాయ్ను" చిలిపిగా నవివ్ంది. 
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"వంట అయిపోయింది. వైన లేదా ఇంకేమనాన్ డిర్ంకస్ తీసుకుంటావా?" పూలు వేజ లో పెడుతూ అడిగింది పిర్య. 
"వైన చాలు. చాలా ఆకలిగా ఉంది. లంచ కూడా తినలేదు, చాలా బిజీ మీటింగస్ ఇవాళ" 
డేవిడ కంపెనీల మెరజ్రస్ పనుల మీద ఎపుప్డూ చాలా బిజీగా ఉంటాడు. 
"ఏం సెప్షలస్ ఇవాళ?" అంటూ గినెన్ల మూత తీసి "వావ పాలక పనీర" అనాన్డు. 
"నీకు ఇషట్ం కదా అందుకే చేశా, చికెన కరీర్, రైస చేశాను. డోంట వరీర్ ఎకుక్వ కారం వెయయ్లేదు" నవువ్తూ 

చెపిప్ంది పిర్య. 
"నినున్ పేర్మించటానికి ఇది ఇంకొక కారణం కూడా" టీజ చేశాడు. 
కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోజనం చేసి, టేబుల కీల్న చేసి ఇదద్రూ వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్రు.  
పిర్య చెయియ్ పటుట్కునాన్డు డేవిడ 
"నీకు దూరంగా ఉండటం ఇక నా వలల్ కాదు పిర్య. నా పర్తి ఉదయం నీతో మొదలవావ్లి, పర్తి రాతిర్ నినున్ 

హతుత్కుని నిదర్పోవాలి. పర్తిరోజు మన జీవితం ఓ అందమైన అనుభవం అవావ్లి. విల యూ మేరీ మీ?" పాయ్ంటు జేబులో 
నుండి ఓ బాకస్ తీసి దాంటోల్ నుండి ఉంగరం తీశాడు డేవిడ. 

"ఓ మైగాడ డేవ ఏంటిది?" డేవిడ ఆరర్ధ్ంగా చెపిప్న మాటలకు కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి. 
"నువువ్ ఒపుప్కోముందు" చిలిపిగా నవావ్డు. 
"ఒపుప్కుంటునాన్ను" 
పిర్య చేతికి ఉంగరం తొడిగి పిర్య మొహానిన్ దగగ్రకు తీసుకుని ఘాఢంగా చుంబించాడు. మనసుస్లోని పేర్మ, 

ఎనోన్ ఏళళ్ సేన్హ బంధం కానీ రకరకాల అనుమానాలతో ఇనాన్ళూళ్ అతనిన్ దూరం పెటిట్ంది. కొదిద్కాలంగా సేన్హితుల 
పోర్దభ్లంతో కొంత మారుప్ వచిచ్నా, కిర్తం రోజు అనిత మాటలతో డేవిడ ను కోలోప్తానేమో అనన్ భయం 
మొటట్మొదటిసారిగా పిర్యలో కలిగింది. 

కానీ పర్పోజ చేసాత్డని అసస్లు ఊహించలేదు. అతని కౌగిలిని, ఆ దగగ్రితనానిన్ ఆసావ్దిసూత్ మౌనంగా 
ఉండిపోయింది. 

"ఏంటి ఇంత మౌనంగా ఉండిపోయావ?" పీర్య చుబుకం ఎతిత్ అడిగాడు. 
"నువువ్ దబాయిసూత్ మాటాల్డుతుంటేనే బాగుంటావు నాకు" 
"పేర్మించిన వయ్కిత్తో జీవితం పంచుకోవటంలోని ఆనందం ఇపుప్డిపుప్డే అరధ్ం అవుతోంది. డేవిడ కళళ్లోల్ని 

పేర్మను చూసి ఇనాన్ళూళ్ పిచిచ్ అనుమానాలతో ఎంత విసిగించానో అయినా నా మీద పేర్మ తగగ్లేదు” అనుకుంది. 
"ఉండు ఒకక్ క్షణం" అంటూ అనితకు మెసేజ చేసింది డేవిడ పర్పోజ చేశాడని. 
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“కంగార్టస్ బోత ఆఫ యూ" అంటూ అనిత మెసేజ చేసింది, "రేపు మాటాల్డతాను. ఇవాళ రాతిర్ డేవిడ కి ఇచేచ్శా" 
సైమ్లీతో మెసేజ చేసింది అనిత. 

"ఇంతకీ మనం పెళిళ్ ఎపుప్డు చేసుకుందాం?" తన కౌగిటోల్ ఒదిగిపోయిన పిర్య నుదుటిపై ముదుద్ పెడుతూ 
అడిగాడు. 

"భయంగా ఉంది డేవ పెళిళ్ అంటే..." 
"పిచిచ్ అనుమానాలతో భయాలతో ఇనాన్ళూళ్ ననున్ దూరం పెటాట్వు. ఇంకా ఏంటి నీ భయాలు" 
"ఊహూ ఏమీ లేదులే, కానీ పెళిళ్ ఇపుప్డే వదుద్. ఇదద్రం ఒకే చోట ఉందాం డేవ. తరువాత పెళిళ్ సంగతి 

ఆలోచిదాద్ం" 
"సరేల్ ఇది ఒపుప్కునాన్వు చాలు పర్సుత్తానికి. నినెన్లా మాయ చేయాలో నాకు తెలుసులే" ఇంక పిర్యకు మాటాల్డే 

అవకాశం ఇవవ్లేదు డేవిడ. 
 

 

                                   ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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