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షవర్ కింద అరగంట పెనౖ గడిపి సాన్నం ముగించి, మె న్ టరిక్  టవల్ చుటుకునిట్  వచిచ్ అదద్ం ముందు నిలబడింది సీమ. ఆవిరి 

కమేమ్సిన అదాద్ నిన్ హేండ్ టవల్ తో తుడిచి, కళుళ్ చికిలించి తనను తాను పరిశీలనగా చూసుకుంది. పకక్నే ఉనన్ హేండ్ మి ర్ తీసుకు 

తుడిచి మొహం చూసుకుంటూ కుడి బుగగ్కి ఎగువన కనిపిసుత్ నన్ చినన్ మచచ్ని వేలితో తడుముకుంది. బా  లోంచి గదిలోకి నడిచి. 

నీలిరంగు చుడీదార్ వేసుకుని, టవలోత్  తల తుడుచుకుంటూ బాలక్నీ వెపౖు వెళిళ్ నిలబడింది. బాలక్నీకి బిగించి ఉనన్ ఇనుప కటకటాలకి 

పాకడానికి  ఇపుప్డిపుప్డే యతన్ం చేసుత్ నన్ తెలల్ పువువ్ల బోగన్ విలాల్  సీమని ంగిచూ త్ ంది. కిందకి చూసిన సీమకి పకిక్ంటామె 

సందులో నిలబడి ఎవరితోనో బాతా నీ వెయయ్డం కనిపించింది. వెంటనే గదిలోకి వెళిళ్ సింగ్ టేబుల్ మీదునన్ మొబెల్ౖ లో 

మోగుతునన్ ఎఫ్ ఎ  రేడియో కటేట్సింది. మళీళ్ బాలక్నీలోకి వచిచ్ దీకష్గా వింటే.. అసప్షంగాట్  మాటలు!  కటకటాలకి దగగ్రగా నిలబడి 

వినడానికి యతిన్ంచింది. ఉ .. యోజనం లేదు. మొబెల్ౖ అందుకుని చకచకా మెటుల్  దిగి, మూసి ఉనన్ సందు వెపౖు తలుపు 

వెనకాతల నిలబడింది.  

 

".. ఇంకెంతా పదిహేను రోజులోల్  ఇటేట్ .. అవునవును... తపుప్.. " మాటలాగిపోయాయ్. 

 

కను మలు ముడివేసి లోకిల్  వచిచ్ లో పడునన్ రిమోట్ అందుకుని టీవీ ఆన్ చేసింది. వంటింటోకిల్  నడిచి దేవుడి మందిరంలో 

దీపం వెలిగించి, దండం పెటుకుందిట్ . అగరుబతులుత్  రెండు తీసుకుని వెలిగించింది. మరో నాలుగు అగరుబతులుత్  వెలిగించి, డవుగా 

సేక్ల్ లా ఉనన్ చెకక్ సాట్ ండ్ లో ఒక చివర ఉనన్ రం ంలో గుచిచ్ లోల్  గోడకి ఆనిచ్ ఉనన్ టేబుల్ మీద పెటిట్ంది. సుడులు తిరుగుతునన్ 
సుగంధానిన్ ఓసారి పీలుచ్కుని, కిచెన్ లోకి వెళిళ్ంది.  లోంచి న్స్  తీసి తరుగుతూ.. "ఇంకా పదిహేను రోజులోల్ .. ఏం ఉందీ? 

పండగ..? ఊ.. పండగే!! నేను ఊరికి వెళళ్ననాన్నని అపుప్డే ఈవిడకి తెలిసిపోయిందా? వంశీ.. ? చెపప్డు. ఇంకెవ ? ఆవిడే!! 

శకుంతలమమ్ గారు. మ తలిల్. కిందటి సారి వచిచ్నపుప్డు సందులోనే కాపురం పెటిట్ంది కదా! ఇరు రుగుతో సఖయ్ంగా ఉండాలని 
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నాకు బోధలూ..! ఈ పకిక్ంటి ముండ  ఫోన్ నంబర్ తీసుకునే ఉంటుంది. వారీన్! ఉదయం రాననాన్నని అపుప్డే ఇతగాడు వాళళ్మమ్కి 

చేరేసేసాడనన్మాట. కూటం కూటమంతా నామీద పగబటాట్ రు." ఆలోచనలోల్  సీమ మనసు వికలమెపోయిందిౖ .  

 

 

ఇంతలో మోగుతునన్ టీవీ ఆగిపోయింది. నిశబద్ం.. పవర్ కట్. వెంటనే మొబెల్ౖ లో రేడియో ఆన్ చేసి పెటిట్ంది. ఓ కష్ణమాలోచించి 

రేడియో ఆఫ్ చేసి, వంశీకి కాల్ చేసింది.  

 
"ఉదయం మీ అమమ్కి ఫోన్ చేసావా?" 

"నువేవ్ చెపాప్వు కదా.. ఉదయానేన్ ఆవిడ చేసిందని. కాల్ రిటన్ చేసాను." చెపాప్డు వంశీ. 

"నేను రాననాన్నని చెపేప్సావా?" 

"లేదింకా." 

"అబధంధ్ ..!!  చెపప్కుండా ఉంటావా? ఆవిడ అడకుక్ండా ఉంటుందా?" 

"లేదు సీమా. సాయం ం మాటాల్ డుకుందాం. మీటింగ్ ఉంది." 

"పకిక్ంటావిడ దాకా పాకేసింది విషయం." 

"పకిక్ంటావిడా? ఏమంది? "అయోమయంగా అడిగాడు. 

"ఏమందో నీకు తెలీదా? అయినా నాకు రావాలని లేదంటే దానిన్ ఇంత రాధాంతంధ్  చేసాత్ రా?" గొంతు పెంచింది. 

"అబాబ్.. ఎవరు చేసారు? అడిగాను. రాననాన్వు. There ends the matter! ఈ పకిక్ంటామె గోలేంటీ మధయ్లో?" 

"ఏమో నీకూ, మీ అమమ్ మ తలికేల్  తెలియాలి. ఈ పకిక్ంటిదపుప్డే నా గురించి ఊరు ఊరంతా చెపోందిత్ . నేను వినాన్ను." 

"సీమా.. ఇలాంటి పెటీట్  మేటర్స్ నా దాకా తెచిచ్ ఆ స్ టెంౖ లో ఏంటిది? అయినా నేను ఇంకా అమమ్కి చెపప్లేదు మనం వెళళ్టేదనిల్ ." 

"మనం? ను వ్ వెళళ్కపోతే మీ ఇంటిలిపాదీల్  ననున్ ఆడిపోసేసుకో ! వెళుళ్ బా .. వెళుళ్. నా పాటుల్  నేను పడతా నేల్." 

"వదులేద్ . ఒకక్రివేత్  ఉంటావ్.  వాళళ్నే రమమ్ందావెపుప్డో.." అనయ్మనసక్ంగా ఏదో మెయిల్ చదువుతూ అనేసాడు. 

"నాకు భయమని నువేవ్ం బాధపడకక్రేదుల్  వంశీ. ఉదయం నుం  ఈ కొంపలో ఒకక్రినీత్  ఏడుసూత్ నే ఉనాన్ను కదా! ఇంకా 

భయమెకక్డేడిస్ంది? నీ జలాస్లు నువువ్ చేసూత్ నే ఉంటావు. ను వ్, నీ సేన్ తులూ.. ఇషారాజయ్ంట్  భరతుడిపటన్ం." 

"....." 
"వాళళ్నే రమమ్ందామని అపుప్డే పాన్ల్  వేసేసుత్ నాన్వ్. పనిమనిషి లేదు. ఎలా చేసాత్ ననుకునాన్వ్ ఆ మందకి? పెగౖా నాకు లకష్ ల్స్ 
పెడతారు. మంగళవారాలూ, వారాలూ అని. నానెస్న్స్. వింటునాన్వా?" 
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"నానెస్న్స్.. వింటునాన్ను." 

"అదే అదే.. నేను మాటాల్ డితే నానెస్నేస్. నీలా తియయ్గా మాటాల్ డడం నాకు చేతకాదు. నీలా ఉజోగాలుజ్  చేసి ఊళేళ్లటేదుల్  కదా? ఎనె నాౖ  

అంటావు." 

"నినెన్వరు చెయయ్దద్నాన్రు? అయినా ఏంటిది సీమా? పెటెట్య్ ఫోన్. సాయం ం మాటాట్ డుకుందాం." 

"హుహ్ .. సాయం ం.. అపప్టిదాకా నేనుంటే కదా?" 

"ఏం? ఎకక్డికెళావ్త్ ?"  సీ న్ మీద మీటింగ్ రిమెండర్ౖ  పాపప్ అవడం చూసి కురీచ్లోంచి లేచి నడుసూత్  అడిగాడు. 

"ఏటోకిల్ .. గోదాటోకిల్ .. నేనెలా పోతే నీకేం? నేను మాటాల్ డేది నానెస్న్స్. నేనో సెన్స్ లెస్ ట్ ని. మీలాంటి మేధావుల మధయ్ నేను 

తకలేను. ఎపుప్డో ఛసాత్ ను." గొంతు వణుకుతోంది. 
"బె.ౖ. మీటింగ్ అయాయ్క మాటాట్ డతాను." కట్ చేసాడు. 

 
పెదవి కొరుకుక్ని సణుకుక్ంది. కళళ్లో నీళుళ్ గి న తిరిగాయ్. "ఛీ.. వెధవ జనమ్. చసేత్ పీడాపోయె.." బయటికే అనుకుంది. పటలేనిట్  

దుఃఖం. నిసస్తువత్ . కుకర్ విజిల్ వేసింది. వెళిళ్ విసురుగా ట్  కటిట్ , కిచెన్ గటుమీదునన్ట్  చాపింగ్ బాక్ల్  మీద తరిగిన న్స్ చెతబుటలోత్ ట్  

విసిరేసింది. ఆమె కకష్ తీరలేదు. విసవిసా  లోకిల్  నడిచి లో కూలబడి చేతులోల్  మొహం దాచుకుని ఏడవడం రం ంచింది.  

 
"...  అసంఘటిత రంగంలో ఉనన్ ఈ కారిమ్కులందరినీ కూడా ఏకం చేసి వారి హకుక్ల కోసం పోరాటం చే త్ ంది ఓ సంస. నేషనల్ 

మెసిట్క్ వరక్ర్స్ మూమెంట్... " టీవీలో నీస్ గొంతు ఖంగుమంది. ఉలికిక్ పడింది సీమ. లో వెనకిక్ వాలి సీ న్ మీద 

కనిపించిన అకష్రాలిన్ చూసింది. "పనిమనిషి హకుక్లు" పనిమనిషి..! టీవీ మూయ్ట్ చేసి కళుళ్ తుడుచుకుంటూ  మొబెల్ౖ అందుకుని 

సంగీతకి కాల్ చేసింది.  

 
" లో.. సంగీతా! ఏం చేసుత్ నాన్వ్?" 

"….." 
"ఓ.. సూక్ల్ పికప్ కా? సరే సరే.. ఏం లేదూ మెయిడ్ గురించి చెపాప్ను కదా. ఎవరెనౖా రికారా అనీ.." 

"....." 
"సరే.. ను వ్చాచ్క  చెయ్.” 

 
నిసాణగా వాలిపోయింది. "ఆకలి! లంచ్ కి రాననాన్డు. వచిచ్నా మాటాల్ డడు. మాటాల్ డితే గొడవవుతుంది. ఎందుకవుతోంది? నాదే 

తపాప్? నేననన్దానిలో లాజిక్ లేదంటాడు. హుహ్  .. గరు! ఎవరికాక్వాలి నేనెలా పోతే! అనిన్టికీ నేనే కారణమని నింద మా ం 
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వేసాత్ రు. పనిమనిషి మానేసేత్ నాదా తపుప్?! నాకు నచచ్లేదు, మారేచ్సాను. తపేప్ముంది?" రిమోట్ అందుకుని టీవీ అన్ మూయ్ట్ 

చేసింది.  

 

" ..జం మొతంత్  మీదా హకుక్లనేటవ్ంటివి కొనిన్ వరాలకుగ్  మా  మే సంబంధించినవి కావు. హకుక్ అనేది తి ఒకక్ళళ్కీ ఉంటుంది.. 

పనిమనుషుల హకుక్లు, వేతనాలు.. వీటి గురించి మరినిన్ విషయాలు మాటాల్ డుకునే ముందో విరామం."  టాక్  సిగేన్చర్ మూయ్జిక్ 

గటిట్గా వినిపి త్ ంది.  

 

లేచి మేడ మీదకి నడిచింది. చలటిల్  నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని తుడుచుకుంటూ  లెట్ౖ ఆన్ చేసి, హేండ్ మి ర్ లో బుగగ్ల మీద పోర్స్, 
ముకుక్, కళళ్ కింది లెన్స్ౖ  .. మొహం అటూ ఇటూ తిపిప్ దీకష్గా చూసుకుంది. అదద్ం ముందు నిలబడితే  ఆమె మొహంలో ఏదో శాంతి!  

అదద్ం బిగించిన అలమరలోంచి   తీసుకుని బుగగ్లకి రాసుకుంది. నుదుటన ఉనన్ సిట్కర్ తీసేసి, వేరే డి న్ౖ లో ఉనన్ కొతదిత్  

పెటుకుందిట్ . జుటుట్  చికుక్తీసుకుని బటర్ ల్ కిప్ల్  తో వదులుగా బంధించింది. "నెయిల్ పాలి  మారాచ్లి." చేతులు చూసుకుంటూ 

అనుకుంది. కాసత్ మాయిశచ్రెజర్ౖ  తీసి చేతులకి మరనద్  చేసుకుంటూ మెటుల్  దిగుతూండగా మొబెల్ౖ మోగుతునన్ శబద్ం.. 

 
"చెపుప్ సంగీతా.. వచేచ్శావా?" 

"......" 
"ఊ.. ఏదీ.. మూడో మెయిడే!  ఊ.. ఊ.." అటు నుంచి వినిపించిన మాటలకి సీమ మొహం వాడిపోయింది. ఫోన్ పెటేసిట్  కిచెన్ లోకి 

వెళిళ్ కుకర్  విపుప్తూ సణుకుక్ంది.  

 
"మూడో పనిమనిషి కాదే.. ఆరోది సీమా! నీకు గురులేదేమోత్ , రెండేళళ్లో ఆరుగురిన్ మారాచ్వు. ఎవ  చెయయ్నంటునాన్రు. నీకు 

ఎవ  నచచ్రు. మనకి మెయిడ్ లేనిదే గడవదని తెలిసినపుప్డు సరుకుపోవాలిద్  కదా! ఇలాంటి విషయాలు వాళళ్లో వెంటనే 

తెలుసాత్ యి. ఎవరినడిగినా నాలుగు రోజులోల్  మానేసే ట ఎందుకమామ్ అనేసుత్ నాన్రు." సంగీత మాటలే చెవులోల్  
గింగురుమంటునాన్యి. 

 
" భుతవ్ం గురింత్ , విధివిధానాలు ందిం  కారిమ్కులకి చటాట్ లు, హకుక్లూ ఇవవ్డమనేటువంటిది ఒక పెదద్ సెస్. ఆ య 

అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ మారుప్ రావాలీ అంటే అది మన నుం  మన ఇంటి నుం ..." సీమకి కంచంలో పెటుకునన్ట్  అనన్ం 

తీసుకెళిళ్ టీవీ మీద గుమమ్రించాలనిపించింది. ఆ తరువాత ం చెయయ్డానికి పనిమనిషి లేదుగా! 
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                                                                                    *** 
 
"వెడిడ్ంగ్ యానివరస్రీ, పిలాడిల్  పుటిట్నరోజూ రెండూ కలిపి కొటేసుత్ నాన్వుట్  కదా! ఖరుచ్ మిగులు" నవావ్డు వంశీ. 

లంచ్ కి బయటికెళిళ్ వచేచ్సరికి తనకోసం రిసెపనోనేష్ ల్  ఎదురుచూసుత్ నన్ నందుని కేబిన్ లోకి తీసుకెళూత్  మొబెల్ౖ లో అతను చెపిప్న డేట్ 

నోట్ చేసుకునాన్డు. నందూ వంశీ ఊరివాడే.  ఓ మేనుయ్ఫేకచ్రింగ్ కంపెనీలో సేల్స్ ఎకికూయ్టివ్జ్  గా చేసుత్ నాన్డు. మించిన పిలనిల్  

తీసుకొచిచ్ సాయం కావాలంటూ వంశీ ఎదుట నిలబడాడ్ డు. అరరాధ్  ఇంటి తలుపు కొటిట్న జంటని ఏమనాలో తెలియక తెలారేల్  దాకా 

ఆలోచించి, వాళళ్ పటుదలట్  అరమెధ్ ౖ  పెళిళ్ చేయించాడు. “సరిగాగ్  ఏడాది తం అనన్మాట.. !” లెకక్వేసుకునాన్డు వంశీ చెయిర్ లో 

కూరుచ్ంటూ. 

 
"ఎలా ఉంది మోహన?" 

"బావుంది. దీపక్ తో సరిపోతోంది. సంగీతం పా లు బాగా నడుసుత్ నాన్య్. ఆల్ హేపీస్." నవావ్డు నందూ.  

ఓ కష్ణం నందూ మొ నిన్ పరికించి చూశాడు వంశీ. "నిజంగానే సంతోషంగా ఉనాన్డీ అబాబ్య్." అనిపించింది.  

" .. లవ్ మేరే  సుఖమంటావు." కదిపాడు వంశీ. 

"అదేంటండీ అలా అడిగేసా ? మేరే  లో సుఖం ఎకక్డెనౖా ఉంటుందా? Be it arranged or love.." గలగలా నవావ్డు నందూ. 

"ఓ పెదద్ నిరయంణ్  మీరే తీసుకునన్పుప్డు అనిన్ విషయాలోల్  ఇదద్  బాధయ్త తీసుకుంటారు కదా!" సీరియస్ గా ఉంది వంశీ మొహం. 

"అవి రెసాప్నిస్బిలిటీస్ తీసుకునేవారికండీ. షేరింగ్ అనిన్విషయాలోల్  కుదరనే కుదరదు. కడుపు చించుకుంటే కాళళ్మీద పడిందనీ.. 

మోహన ఇపప్టికి వంట నేరుచ్కోలేదు. అది నా వంతే పడింది." 

"సరుకుంటునాన్రుద్  కదా! అయినా ఆ పిలల్ "నగుమోము గనలేని.." అని ఒకక్ కీరనత్  పాడితే చాలదటయాయ్? వండాలా?" నిజాయితీగా 

మెచుచ్కునాన్డు వంశీ. 

"ఊ.. మీకేం! అలాగే చెపారుత్ . కోరి చేసుకునాన్ను కనుక సరుకుపోతునాన్నుద్ . ఏది ఎలా ఉనాన్ ఆ స్ నుండి వెళాళ్క ట్  వెలిగించాలంటే 

నరకం వంశీగా ! రోజూ బయటేం తింటాం? నేరుప్దామని యతిన్ంచాను. చేతులు కోసుకుని, కాలుచ్కుని.. గినెన్లు మాడిచ్.. నా చేత 

ఎందుకొచిచ్ందిరా బా  అనిపించేసింది. మా, పాటలూ తిని బతకలేం కదండీ!" మళీళ్  గలగలాడాడుల్ . 

" మ్.. పాయింటే! పోనేల్.. నెమమ్దిగా వంటమనిషిని కుదిరేచ్సుకోండి." 

" అ బ్ లేదండీ. నాకు వం చుచ్. ఒకోక్సారి వండాలంటే విసుగే కానీ.. వండుతునన్ంత సే  వెనక వెనకే చినన్ పిలలాల్  తిరుగుతూ 

కబురుల్  చెపుందిత్ . ఏం వండినా టలేసూత్ట్  తిని మెచుచ్కుంటుంది. నేను  వం కక్టే చేసాత్ ను. మిగిలిన పనంతా తనదే. ఇదో రకం 

కాల పం.  అయినా ‘బా  సుఖమనన్ వన రానీవోయ్’ అనాన్రు కదండీ! మొతానికిత్  మా ఆవిడకి దంతసిరి ఉంది." నవావ్డు కలమ్షం 

లేకుండా. 
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రెపప్వెయయ్కుండా ఓ కష్ణం చూశాడు వంశీ. చూపు మరలుచ్కుంటూ.. "అయితే నీ వంట రుచి చూడచచ్నన్మాట! ఇంటోనేల్  అంటునాన్వ్ 

కదా పారీట్?" అడిగాడు. 

"లేదులెండీ. మీకా భయం అకక్రేదుల్ . ఇంటోల్  అని ఎందుకనాన్నంటే మీరెపుప్డూ మా ఇంటికి రాలేదు.  పిలిచినది మిమమ్లీన్, మా కజిన్ 

ఉనాన్డికక్డ. వాళళ్నీ. అంతే. పెదద్ హడావిడేం లేదు. ఫుడ్ బయట నుండే ఆరర్డ్  చేసేసుత్ నాన్ను." లేసూత్  చెపాప్డు నందూ. బయటిదాకా 

వచిచ్ హేండ్ షేక్ ఇచిచ్ సాగనంపాడు వంశీ. 

 
కేబిన్ లోకి వసూత్ నే సీమ కి కాల్ చేసాడు. రింగవుతోంది. నో ఆనస్ర్. లేండ్ లెన్ౖ కి చెయయ్బోయి ని పోతూ ఉంటుందేమో అని 

ఊరుకునాన్డు.  సాయం ం దాకా తలెతనివవ్నిత్  పని తాతాక్లికంగా ఆమె గురించి మరిచ్పోయేలా చేసింది. 

 
                                                                                          *** 
 
సనన్గా విజిల్ వేసూత్  వంశీ బెక్ౖ పార్క్ చేసాడు. తాళం తీసుకుని లోపలికి వెళూనేత్  లో ని పోతునన్ సీమ కనిపించింది. టీవీ 

మోగుతోంది. నలటిల్  లెదర్ లో ముడుచుకు పడుకునన్ సీమ లెటౖల్ వెలుగులో మెరు త్ ంది. పచచ్ని చాయ.. నీలిరంగు స్ లో 

మరింత అందంగా కనిపి త్ ంది. పకక్కి తిరిగి చేతిమీద తలపెటుకునిట్  ని పోతునన్ భంగిమ ముచచ్టగా ఉంది. "She sleeps like 

Miss.World!" ఓ   లో ఐశవ్రయ్ని చూపిసూత్  అ షేక్ అనన్మాటలు గు చాచ్య్త్ . లేపాప్ట్  గ్ వర్క్ సేట్షన్ దగగ్ర పెటిట్  కిచెన్ లోకి 

వెళిళ్ మంచినీళుళ్ తాగి వచాచ్డు. ఆ అలికిడికి కూడా సీమ కి మెలుకువ రాలేదు. నెమమ్దిగా పకక్నే ఉనన్ కురీచ్ దగగ్రకి లాకుక్ని కూరుచ్ని 

చూసుత్ నాన్డామెనే.  

 
ఎంతందం! ఇలాంటి అమామ్యి మొహం చూసూత్  ని లేవాలని ఎవడెనౖా కలలు కనేంత అందం! "నాకు చెలెలుంటేల్  ఈ సీమ ని నీ కంట 

పడనిచేచ్దానిన్ కాదు. ప .. ఏం చేసాత్ ం!  చూడవయాయ్ వంశీ.. చిదిమి దీపం పెటుకోవచుచ్ట్ . ఇంజినీరింగ్ చదివింది. సంగీతం 

నేరుచ్కుందట. నీకు నచిచ్తే చెపుప్, మాటాల్ డుతాను." వాళళ్  మేనమావ కొడుకు పెళిళ్ఫోటోలోల్   సీమ ని చూపిసూత్  వదిన చెపిప్న 

మాటలు గు చాచ్య్త్ . మౌనంగా మొదలయిన లిరేయి ఆమెకు తను నచచ్లేదేమో అని బెంగపెటుకునన్ట్  కష్ణం గు చిచ్ందిత్ . రోజులు 

గడుసుత్ నన్ కొదీద్.. పుటిట్ంటిని వదిలిపెటిట్న బెంగలే అని కొనాన్ళుళ్, అతవారుత్  నచేచ్ కోడ ళ్ంతమందిలే అని మరికొనాన్ళుళ్, అపారంధ్ , 

అనుమానం ఈమె ఆభర లని మరికొనాన్ళుళ్.. అసలు సమసేయ్ంటో తెలియకపోవడమే సమసయ్! mood swings, aggressive 

nature.. కొందరింతే అని సరిపెటేసుకోవడమేట్ ! కానీ... 

 
"కొంప గు చిచ్ందాత్ ?" నునన్టి నేల మీద గాజు వసుత్ వేదో భళుళ్న పగిలినటుట్ .. 

"....ఊ.. ఇందాకే వచాచ్ను. ని పోతునాన్వనీ.." ఉలికిక్పడి కురీచ్లోంచి లేసూత్  చెపాప్డు. 
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"ఏం.. వెళిళ్పోతునాన్వేం? ఇంతసేపూ ఏం చూసావ్? బతికే ఉనాన్నా, చచాచ్నా అనా?" 

"ఏం మాటలవి  సీమా? దీపాలవేళ..!" నొచుచ్కునాన్డు. 

"నా మాటేది బావుంటుంది కనుక? నేనెవరికి కావాలి కనుక.." ఉనన్టుండిట్  వెకిక్ళళ్లోకి మారిన మాటలు. 

వెనకిక్ తిరిగి జాలిగా చూసాడు. "ఏం కావాలీమెకి..?" పకక్నొచిచ్ కూరుచ్ని దగగ్రికి తీసుకోబోయాడు. అనునయంగా తన భుజాలను 

చుటిట్న చేతులిన్ విసిరికొటిట్ంది.  

"ఇలా ఏడిసేత్ నీ బాధ తీరుతుందంటే ఏడు.." 

వెకిక్ళళ్ శబద్ం.. గుండెలోల్  కెలుకుతునన్టూట్ ..  

"ఏం కావాలో చెపుప్. ఎకక్డికెనౖా వెళామాద్ ? బయట తిని వదాద్ ం పద." బుజజ్గింపుగా అనాన్డు.  

 
                                                                                 *** 
 
"నీకేం కావాలో, నువెవ్లా ఉండాలనుకుంటునాన్వో ఆలోచించుకో. ఉదోయ్గం చెయ్.. లేదా పకక్న పెటిట్న సంగీతం మళీళ్ నేరుచ్కో. నందూ 

వాళాళ్విడ చెపూంటుందిత్  కదా! అడగమంటే అడుగుతాను. అనన్టుట్  ఆదివారం వాళళ్బాబ్య్ పుటిట్నరోజట. పిలిచాడు." కార్ కాలనీలోకి 

తిరిగే జంకష్నోల్  సిగన్ల్ దగగ్ర ఆగినపుప్డు చెపాప్డు.  

మౌనంగా కూరుచ్ంది  సీమ.  

చేతిమీద చెయియ్ వేసూత్  చెపాప్డు. "నువువ్ అలా ఇంటోనేల్  ఉంటే ఇలా డల్ గానే ఉంటుంది. బయటికి రా.. ' 

"నందూ అంటే.. అరరాధ్  ఆ సానిదానోన్ ఎవరినోత్  లేపుకొచేచ్సాడూ.. వాడేనా?"  

"కాసత్ సునిన్తంగా మాటాల్ డు సీమా. ఇషపడినట్  పిలల్ ఎవరెతౖే ఏం?" చిరాకుని అణుచుకుంటూ అనాన్డు. 

"అలాంటి వాళళ్ గడపలంట తిరగడం నీకు బావుంటుందేమో.. నాకు అసహయ్ం." 

"నువువ్ మారవు.." గొణుకుక్నాన్డు. 

"ఏం మారాలి? .. ఏం మారాలీ?? నువెవ్వరితో పడితే వాళళ్తో సేన్హం చేసూత్ ంటే మీ అమమ్ ఊరుకుంటుందేమో.. నా వలల్ కాదు. 

ఆదివారం ఉదయం మా బాబాయ్ వాళిళ్ంటికి వెళునాన్ంత్ . వాళుళ్ ఇలుల్  కటుకునాన్కట్  మనం మళీళ్ జనానికి వెళళ్లేదని అంటునాన్రు. 

బావుండదు. ఎవరితోనెనౖా మాటాల్ డితే  కాసత్ సేట్టస్ చూసుకోవాలి. ఇలా అలగాజనంతో తిరగడం కాదు. అయినా సంగీతాలూ అవీ 

వాళళ్కి పనికొసాత్ య్.. నీలాంటివాళళ్ని బుటలోట్  వేసుకోడానికి. సంసారాలు చేసుకునే వాళళ్కి కాదు. నేను నేరుచ్కోవాలట...అదీ దాని 

దగగ్ర!! అడడ్మెనౖ ...." 

"తివిరి ఇసుమున తెలంబుౖ  తీయవచుచ్.. " ఇంటి ముందు కారాపుతూ దవడ కండరం బిగించాడు వంశీ. 
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                                                                                        *** 
 
ఆ రా  మహతితో పాటూ మరో రెండు కళుళ్ star gazing కోసం మెలుకువగా ఉండాలని నిరయించుకునాన్య్ణ్ . మహతి గలగలా 

చెపునన్త్  కబురనీన్ల్  నవువ్తూ ఆసకిగాత్  వింటునాన్య్.  

"వంశీని రమమ్నాన్ను. కుదరదనాన్డు. తనకి అంత ఇంటెరెస్ట్  లేకపోయినా నాకోసం పాపం ఓపిగాగ్  తెలారేదాకాల్  కూరుచ్నేవాడులే. ఎపుప్డో 

కిందటేడాది వాళిళ్ంటోల్  రెండురోజులునాన్ను. అపుప్డు.." ఆపిల్ కట్ చేసూత్  చెపిప్ంది మహతి.  

"వంశీ అంటే.. శంభుమూరిత్ మేషారిట్  టూయ్షన్ కి వచేచ్వాడూ? పాపం ఓ సారి కొటాట్ ను తనని. ఆ అబాబ్యే కదూ!"  

 
                                                                                         *** 
 
 
 

ఇం ం . 
 

                                  (రచయి  బాగుల్  http://kothavakaya.blogspot.com/) 
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