
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsYY   2014 

1  కడలి కెరటాలు  సూఫ్రిత్ మైలవరపు 

    కడలి కెరటాలుకడలి కెరటాలు        ఫ్రిత్  మై లవరపుఫ్రిత్  మై లవరపు
                                            

“సముదర్ం, ఎనిన్ సారుల్ చూసినా ఎపుప్డూ కొతత్గానే వుంటుంది.కడలి కెరటాలు ఏవో కొతత్ సంగతులు మోసుకొసుత్నన్టేట్ 
అనిపిసుత్ంది.” 

నీలిమ ఇసకలో కూచుని అలల ఆటుపోటల్నే చూసోత్ంది. ఇవే మాటలు తను ధరణి తో అనేది చదువుకునే రోజులోల్ 
సముదర్పొడుడ్న కూచుని కబురుల్ చెపుప్కునేటపుప్డు. 

ధరణి మాతర్ం, అపుప్డు మన మనసు వునన్ పరిసిథ్తిని బటీట్ సముదర్ం మనకి కనపడుతుంది అనేది.  
ధరణి ని ఈ సాయంతర్ం బీచ కి రమమ్ంది. చాలా రోజుల తరావ్త చాలా సేపు మాటాల్డాలని. 
ధరణి రావటానికి ఇంకా రెండు గంటల పైనే పడుతుందని తెలుసు. కావాలనే, వొంటరిగా కెరటాలతో కబురుల్ చెపాప్లని 

ముందే వచిచ్ కూచుంది. 
 మే నెల వచిచ్నా ఇంకా చిరు చలి వునన్టేట్ వుంది.  నీలాకాశం ఏ మబుబ్ తెరలూ లేకుండా సవ్ఛచ్ంగా వుంది. తల పైకెతిత్ 

చూసింది నీలిమ. నువెవ్పుప్డూ ఆకాశంలా తలెతుత్కుని అందరికనాన్ పైనుండాలని నీకు నీలిమ అని పేరు పెటాట్నమామ్ అనే వారు నీలిమ తండిర్ 
ఎపుప్డూ. 

గతం తలుచ్కునేంత తీరిక దొరకూక్డదనుకునేది ఎపుప్డూ. ఇవాళ మాతర్ం కెరటాలు వెనకిక్ పరిగెడుతునాన్యి తన 
పర్మేయం లేకుండా. 

 
                                                            ***********  
 
నీలిమ తండిర్ వెంకటార్వు, సివిల ఇంజనీర. నీలిమ చినన్పుప్డు బిర్డిజ్ కటట్డం పని మీద వొక పలెల్టూళోళ్ వుండే వారు. 
నీలిమ తలిల్ వేదవతి, నలుగురాడపిలల్లు వునన్ ఇంటోల్ పుటిట్ంది. ఇంకా చదువుకోవాలనీ, తన కాళళ్మీద తను బతకాలనీ 

కనన్ కలలనీన్ పుటిట్ంటోల్నే వదిలేసి కోరి వచిచ్న సంబంధం కాబటిట్ పెళిళ్ చేసుకుంది. 
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వేదవతి చదువు మీద తనకునన్ పేర్మ మొతత్ం కూతురికి అబేబ్లా చాలా జాగర్తత్గా చూసుకుంది. 
వెంకటార్వు గారు ఆ వూళోళ్ పోసట్ మాసాట్రితో ఎకుక్వ సేన్హం చేసేవారు. తన వెనకాలే తిపుప్కునేవారు. తనతో సాథ్యికి 

తూగుతారని తెలిసినా ఆ వూరి డాకట్రోత్నో, భూ కామందులతోనో ఎకుక్వ సేన్హం చేసేవారు కాదు. వాళళ్యితే తన వెనకాల తిరగరని. 
నీలిమ తలిల్ చెపేత్, చదువుని పేర్మించడం నేరుచ్కుంది. తండిర్ని చూసి, చాలా విషయాలు నేరుచ్కుంది. 
ధరణి తండిర్ రవణ అదే వూళోళ్ పంచాయితీ ఆఫీసు లో గుమాసాత్. ముగుగ్రాడపిలల్లు, వొక మగ పిలాల్డు. ధరణి మూడో 

కూతురు. 
నీలిమ, ధరణీ వొకే కాల్సు. వొకే బెంచీలో కూచునేవారు ఎపుప్డూ. 
నీలిమ తరావ్తి మారుక్లు ధరణికే వచేచ్వి. నీలిమ తరావ్త ధరణే కాల్సులో అందంగా వుండేది. నీలిమ ధరణితోనే సేన్హం 

చేసేది. వాళళ్ కాల్సులో అందరి దృషిట్లోనూ వాఌదద్రూ పార్ణ సేన్హితులు. 
ధరణి నీలిమలా చదువే పార్ణంలా వుండేది కాదు. పాటలు పాడేది. సూక్లోల్ జరిగే కలచ్రల పోర్గార్మస్ లో ముందుండేది. 
నీలిమకి ఇవనీన్ టైమ వేసట్ పనులాల్ అనిపించేవి. ఐనా ధరణికి ఏవీ చెపేప్ది కాదు. నీలిమ ధరణి తో ఏ విషయంలో పోటాల్డేది 

కాదు. తనతో పోటాల్డే అంత సవ్తంతర్ం కూడా ఇచేచ్ది కాదు. 
 
                                                            *********** 
 
చెయియ్ గటిట్గా నొపెప్టేట్సరికి చటుకుక్న తీసి చూసుకుంది నీలిమ. 
తొకిక్న అమామ్యి వొకటికి పది సారుల్ సారీలు చెపిప్ నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోయింది. 
ఆ అమామ్యితో పాటూ ఇంకో అమామ్యి కూడా వుంది. వెళేళ్వాళళ్ మాటలు నీలిమ చెవిలో పడుతునాన్యి. ఆ పకక్ 

అమామ్యి మెడలో వునన్ నెకెల్స తనకి ఎంత నచిచ్ందో, అది పెటుట్కోవడం వలల్ ఎంత అందంగా వుందో చెపోత్ంది ఈ అమామ్యి. దానికి ఆ 
అమామ్యి మొహమంతా నవువ్ చేసుకుని చూసోత్ంది. 

తను ఎపుప్డయినా ఎవరినయినా మనసూఫ్రిత్గా అభినందించానా అని నీలిమ మనసు ములుల్లా గుచుచ్తోంది. 
 
                                                            ********* 
 
గేటు చపుప్డుకి వీధి వసారాలో పటెట్ మంచం మీద కూచుని చదువుకుంటునన్ నీలిమ తలెతిత్ చూసింది. 
చేతిలో కవర తో ధరణి. మొహంలో దాదాద్మనాన్ దాగనంటునన్ సంతోషం. 
"ఏంటీ ఇపుప్డొచాచ్వ? నోటేస్మనాన్ కావాలా?" 
"ఏమీ లేదు. నానన్ నా పుటిట్నరోజుకని ఈ పటుట్ పరికిణీ జాకెటూట్ తెచాచ్రు. ఈసారి కొతత్ బటట్లు కొంటాడనుకోలేదు. నీకు 

చూపిదాద్మని తెచాచ్ను." 
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కవర తీసి చూసింది నీలిమ. నెమలికంఠం రంగు పరికిణీకి రాణీ కలర అంచు. అసలైన పటుట్ కాకపోయినా అందంగానే 
వుంది. తెలల్టి ధరణి వేసుకుంటే ఇంకా బావుంటుంది. 

"చాలా బావుంది. రేపేగా నీ పుటిట్నరోజు. ఇది వేసుకుని వసేత్ సూక్ల మొతత్ం నీ చుటూట్నే." 
ఆ మాటకి ధరణి మొహమంతా నవువ్ పులుముకుంది. 
మరాన్డు పొదుద్నన్ బీరువాలో దాచివునన్ కొతత్  చిలకాకుపచచ్రంగు పటుట్ పరికిణి, ఎరర్టి అంచు, నిండా ఝరీ. దానిమీద 

ఎరర్టి పటుట్ కాకెటూట్ వేసుకుని సూక్లుకి తయాయ్రయియ్ంది. 
“అది పండకక్ని కుటిట్ంచానే” అంది వేదవతి నీలిమని చూసి. 
"నాకిపుప్డే వేసుకోవాలనిపించింది." 
వేదవతి ఏదయినా కూతురికి వొకసారే చెపేప్ది. అయినా వినకపోతే వాదనకి దిగేది కాదు. ఎకుక్వగా దేనిగురించయినా 

అలోచిసేత్ చదువుమీదనుండీ కూతురి దృషిట్ మళిళ్పోతుందని భయం. 
నీలిమ అనుకునన్టేట్ సూక్లు మొతత్ం తన చుటూట్నే వుంది. ఎకక్డ కొనాన్రో, ఎవరు కుటాట్రో కనుకుక్ంటూ, ఆ పరికిణీలో 

నీలిమ ఎంతలా మెరిసిపోతోందో చెబుతూ. 
నీలిమని చూసూత్నే ధరణి “అబబ్, ఎంత బావునాన్వే. అచచ్ం బొమమ్లా వునాన్వు” అంటూ నవివ్ంది. 
ఆ నవువ్ నినన్ సాయంతర్ంలానే వుంది. ఎంత వెతికినా నీలిమ ఆశించిన తేడా ఏమీ కనపడలేదు. 
 
                                                            **********  
 
వొక పెదద్ అల నీలిమ కాళల్ని తాకింది. 
దాని నీటి తుంపర ముఖం దాకా వచిచ్ పలకరించింది. 
నీలిమ సెల ఫోన లో టైమ చూసింది. 'ఇంకో గంటైనా పడుతుందేమో ఈ టార్ఫికుక్ లో ధరణికి' తనలో తనే అనుకుంది. 
అలలు వొకదానితో వొకటి పోటీ పడుతునాన్యేమో ఆకాశానిన్ అందుకోవాలని అనిపించేది తనకి సముదార్నిన్ చూసేత్. మీరు 

ననున్ ఎపప్టికీ తాకలేరు అని ఆకాశం ఠీవి గా నిలబడి నవువ్తునన్టట్నిపించేది. అలా అనుకునన్పుప్డలాల్ నీలిమ చినన్గా నవువ్కునేది. ఆ 
నవువ్లో తను నీలిమని అనన్ గరవ్ం తొణికిసలాడేది. 

 
                                                            *********  
 
"అమామ్య, ధరణి కి ఫోన అని చెపప్మామ్". మూడో అంతసుత్ లొంచి హాసట్ల ఆంటి గొంతు ఖంగు మని వినపడుతోంది 

రూమ లో అపుప్డే ఆఫీస నుంచొచిచ్ టీ తెచుచ్కుని కూచునన్ ధరణికి. 
అమమ్ ఎపుప్డూ ఆదివారాలే కదా చేసుత్ంది? ఇపుప్డెందుకు చేసిందా అనుకుంటూ కింద ఫోల్రోల్ వునన్ ఎకెస్ట్ంషన దగగ్రకి 

పరిగెటిట్ంది చేతిలో వునన్ టీ గాల్స పకక్న పెటిట్. 
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నేను గురుత్నాన్నా అంది అవతలి కంఠం. 
“ఎవరూ?.... నీలిమ?”  రెండు నిమిషాల మౌనం తరవాత ధరణి జవాబు. ఆ గొంతులో ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం రెండూ తొంగి 

చూశాయి. 
టెంత తరావ్త నీలిమ రెసిడెనిష్యల కాలేజీ లో చేరింది. ధరణి పకక్ వూరోల్ వునన్ గవరన్మెంట జూనియర కాలేజీతో 

సరిపెటుట్కుంది. సెలవలకి వచిచ్నపుప్డు కబురు పెడితే వెళిళ్ కలిసి వచేచ్ది. ఇంటర తరావ్త నీలిమ ఐఐటీ లో సీట వచిచ్ వెఌపోయింది. వాళళ్ 
నానన్గారు కూడా పైరవేట కాంటార్కట్స్ చెయయ్డం మొదలెటిట్ పకక్ సిటీ కి మకాం మారేచ్సారు. ధరణి పకక్ వూళోళ్ వునన్ డిగీర్ కాలేజీ లో బి.ఎస.సి 
లో చేరింది. కంపూయ్టర కోరుస్లు విడిగా వొక ఇనిసిట్టూయ్ట లో నేరుచ్కునేది. అపప్టినుంచీ వూరి నుంచి ఎవరైనా సిటీకి వెళిళ్నపుప్డు నీలిమా 
వాళళ్ కబురుల్ మోసుకురావడమో. వూళోళ్ కొనన్ పొలాలు చూసుకోడానికి వాళళ్ నానన్గారు వసేత్ నీలిమ ఎంత గొపప్గా చదువుతోందో 
తెలుసుకోవడమో తపప్ ఇదద్రూ వొకళళ్తో వొకళూళ్ మాటాల్డుకుంది లేదు. 

"ఏంటే ఇనాన్ళళ్ తరావ్త హఠాతుత్గా గురొత్చాచ్నూ? ఐనా ఈ నంబర నీకెలా తెలిసింది?" 
"తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏవయినా తెలుసాత్య." 
"ఇంతకీ ఏం చేసుత్నాన్వ? ఎకక్డునాన్వ?" 
"పోర్జెకట్ వరక్ అయియ్ంది. రెండు మూడు మలీట్ నేషనల కంపెనీల నుండి ఆఫరస్ వునాన్యి. ఏది తీసుకోనా అని 

ఆలోచిసుత్నాన్. నువేవ్దో చినన్ కంపెనీలో అడిమ్న గా చేసుత్నాన్వటగా." 
"బానే సంపాదించావ వివరాలు. అనన్యయ్లు ఎవరి దారి వాళుళ్ చూసుకునాన్రు. నానన్ పెనష్న కి కొంచెం తోడుగా 

వుంటుందనీ." 
"సరేల్ గానీ పెళిళ్ గురించి ఏవాలోచించావోయ?" 
"ఏమోనే. ఇంకా దానిగురించయితే ఏవీ అలోచించలేదే." 
"చదువూ, కెరీరే కాదు, పెళిళ్ కూడా చాలా ముఖయ్మయినది జీవితంలో. బాగా పాల్న చేసుకోవాలి." కొతత్గా వినపడింది 

నీలిమ. 
"సరేల్. అసలు ఎలాంటి అబాబ్యి కావాలనుకుంటునాన్వ? నాతో చెపుప్." 
ధరణికి కాసత్ వుతాస్హమొచిచ్ంది, పాత సేన్హితురాలు ఎపుప్డూ లేనంత చనువుగా మాటాల్డుతుంటే. 
"నిజం చెపప్మంటావా.పెళిళ్ గురించి ఆలోచించినపుప్డలాల్ ముకూక్ మొహం తెలియని వాడితో జీవితం పంచుకోవాలంటే 

ఏవిటో భయంగానూ, గుబులుగానూ వుంటుంది. ఎవరైనా తెలుసునన్ వాళల్యితే బావుణుణ్ అనిపిసుత్ంది." 
"నీ గురించి నాకు తెలుసు. అందుకే నాకొక ఆలోచన వచిచ్ంది నినన్ ఎందుకో. మన పవన నువూవ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే 

బావుంటుంది కదా అనిపించింది." 
పవన ధరణీ వాళళ్ వూరోల్నే వో మోసత్రు ఆసిథ్పరుడైన భూసావ్మి కొడుకు. నీలిమకీ, ధరణికీ మంచి ఫెర్ండ.  వాళళ్తో పాటే 

పదో తరగతి దాకా చదివాడు. తరావ్త ఇంటర నీలిమ తో పాటే రెసిడెనిష్యల కాలేజీ లో చదివి, ఎమ సెట లో మంచి రాంక రావడంతో, 
ఇంజనీరింగ లో చేరాడు. చూడాడ్నికి చకక్గా వుంటాడు. 

ధరణికి పవన మీద మంచి అభిపార్యమే వుంది. మనసు పొరలోల్ ఎకక్డో కాసత్ ఇషట్మూ వుంది. 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsYY   2014 

5  కడలి కెరటాలు  సూఫ్రిత్ మైలవరపు 

"తను ననున్ ఎందుకు చేసుకుంటాడే. వాళళ్కి మేము సరిపోంలే గానీ ఇంకేంటీ కబురూల్." 
"నీ మొహం. నీకంతా మొహమాటమే ఎపుప్డూ. పవన నీకనాన్ నాకు ఎకుక్వ ఫెర్ండ. వొక వూరి వాళూళ్. చినన్పప్టున్ంచీ 

నువువ్ ఎంత మంచి పిలల్వో తెలుసు. నీకెందుకూ నేను పవన తో మాటాల్డతా వుండు. నాకు టచ లోనే వునాన్డు. నీకొక మాట చెపిప్ తనకి కాల 
చేదాద్మని ఆగాను. వొక ఐదు నిమషాలోల్ శుభవారత్ తో చేసాత్ ఫోన దగగ్రే వుండు." 

ధరణి అనుమతి ఆశించకుండానే ఫోన పెటేట్సింది నీలిమ. 
నీలిమ ఎపుప్డూ ఇలా మాటాల్డలేదు. తన గురించి ఇంత శర్ధధ్ చూపించలేదు. ఏవిటో విచితర్ంగా అనిపించింది ధరణికి. 

ఇపుప్డు నిజంగానే పవన తో మాటాల్డుతుందా? మాటాల్డితే ఏవంటాడో. చినన్ ఆశ చిగురించింది మనసులో. తనకి తెలియకుండానే ఏదో 
వుతక్ంఠ ఆ అయిదు నిమిషాలోల్. 

చెపిప్నదానికంటే ముందే మోగింది ఫోన. పైన, ఆంటీ ఎతత్కుండానే ధరణి ఎతేత్సింది. 
"చెపుప్ నీలిమా. ధరణి ఆతృత ఎంత దాచుకుందామనాన్ నీలిమకి వినపడుతూనే వుంది." 
"నేనిలా అవుతుందని అనుకోలేదు...." 
"ఏవనాన్డే? తవ్రగా చెపుప్." 
"ఏవీ అనలేదు." 
"మరి?" 
"నువువ్ ధరణి ని పెళిళ్ చేసుకుంటే బావుంటుంది కదా అనాన్ను. ఊ, ఆ ఏవీ అనకుండా ఫోన ఠపీమని పెటేట్సాడు." 
ధరణి మనసు చివుకుక్ మంది. కాసేస్పు నిశశ్బద్ం తరావ్త ధరణే ముందుగా గొంతు పెగులుచ్కుంది. 
"పోనేల్వే. ఏదో చేదాద్వనుకునన్వ. సరేల్ ఇంక ఈ విషయం వదిలెయ. ఎంత దాచాలనాన్ ధరణి గొంతులో నిరాశ కూడా 

నీలిమకి వినపడుతూనే వుంది." 
 
                                                            *********  
 
"నీలిమా అనన్టుట్ నీకిది తెలిసిందా?" 
"ఏవిటమామ్?" 
"ధరణి, తను పనిచేసే చోట ఎవరోన్ పేర్మించి ఇంటోల్ ఎదిరించి మరీ పెళిళ్ చేసుకుందట." 
"వోహో!" 
వేదవతి అనుకునన్ంతగా కూతురినుంచి  సప్ందన ఏవీ రాలేదు. 
నీలిమ రాజీవ వాళళ్ కుటుంబంతో మాటాల్డాడ్నికి వెళిళ్నపుప్డు ఎలా నడుచుకోవాలో చెపప్డానికి ఫోన చేసింది. 
రాజీవ, నీలిమ కాల్సేమ్ట ఐ ఐ టీ లో. నీలిమా వాళళ్కనాన్నాలుగు రెటుల్ డబూబ్ పలుకుబడీ వునన్ కుటుంబం. 

వాళళ్నానన్గారికి విదేశాలోల్ కూడా వాయ్పారాలు వునాన్యి. 
నీలిమ అందం, తెలివీ, చురుకుదనం సహజంగానే రాజీవ ని ఆకరిష్ంచాయి. 
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 రాజీవ పెళిళ్ విషయం ఎతిత్నపుప్డు నీలిమకి కాదనడానికి కారణాలేవీ కనపడలేదు. రెండువైపుల కుటుంబాలకీ కూడా అడుడ్ 
చెపాప్లిస్న అవసరం కనపడలేదు. 

ఫోన పెటేట్సే ముందు నీలిమ అడిగింది “అబాబ్య బావుంటాడా?” 
వేదవతికి వొక నిమిషం ఎవరి గురించి అడుగుతోందో అరధ్ం కాలేదు. 
మౡ నీలిమే అంది. 'ధరణి చేసుకునన్ అబాబ్యి'. 
"అతనా... లేదే. దీనికనాన్ చాలా పెదద్ట. ఇది పచచ్గా వుంటుందా, అతను రంగు తకుక్వా, బటట్తలా అనాన్రు. కాకి 

ముకుక్కి దొండ పండులా వుంది జంట అంది కమలతత్." 
"ఏం చేసూత్ వుంటాడు?" 
"సాఫట్ వేరేట. అమెరికా తీసుకెళిళ్పోతాడని చెపిప్ంది. ఎలా నచాచ్డో ఏవిటో అనుకుంటునాన్రు మన వూరివాళళ్ంతా..." 
'సరేనమామ్ ఇంక వుంటాను'. వుతాస్హంగా చెపుప్కు పోతునన్ వేదవతి మాటలకి అడుడ్కటట్ వేసూత్ ఫోన పెటేట్సింది నీలిమ. 
కూతురి తతవ్ం బాగా తెలిసునాన్ మొదటిసారి ఆ ధోరణి బాధపెటిట్ంది వేదవతిని. 
 
                                                            **********  
 
చినన్ పిలాల్డి ఏడుపు గటిట్గా తటిట్లేపింది. తను కూచునన్ చోటికి మాటలు వినపడేంత దూరంలో కూచుందో కుటుంబం. 
నాలుగేళుళ్ంటాయేమో. తను కటుట్కునన్ఇసుక గూడు అలల తాకిడికి కోటుట్కుపోయిందని సముదర్ం నీళళ్కనాన్ వుపప్టి 

కనీన్ళుళ్ ధారలుగా కారుసుత్నాన్డా పిలాల్డు. 
వాడి నానన్, వాణిణ్ వొళోళ్ కూచోబెటుట్కుని, కళుళ్ తుడిచి మంచినీళుళ్ పటాట్డు. కాసత్ సవ్రం తీవర్త తగాగ్క, ఈసారి ఇంకా 

అందంగా గూడు కడతావనే నీ గూడు పటిట్కెఌందమామ్ సముదర్ం అనునయంగా వినబడింది తండిర్ కంఠం. 
మళీళ్ కొటుట్కుపోతేనో? వసుత్నన్ ఏడుపుని గటిట్గా అదిమి పటిట్న కంఠం. తల అటు తిపప్కుండానే పిలాల్డి బుంగమూతి 

కనపడుతోంది నీలిమకి. 
అపుప్డు ఇంకా బాగా కడుదువుగానీ. తేలికగా చెపిప్నా మనసులో ముదర్ పడేలా చెబుతునాన్డు తండిర్, వోడిపోతే 

ఆగిపోకూడదని. 
నీలిమ మనసులో  మెలిపెటిట్నటట్నిపించింది, తనకి నెగగ్డమే నేరాప్రే ఎపుప్డూ అనిపించి. 
 
                                                            ********  
 
పెళిళ్కి ముందు ఆరాధించినంతగా, గౌరవించినంతగా పెళిళ్ తరావ్త కూడా చెయయ్గలిగే అబాబ్యిలు చాలా తకుక్వగా 

వుంటారు. రాజీవ ఆ తకుక్వమందిలో లేడు. 
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పెళిళ్ తరావ్త తొంభై శాతం విషయాలోల్ రాజీ పడాలని చాలా మంది అమామ్యిలకి ఎవరూ చెపప్కుండానే తెలిసిపోతుంది. 
నీలిమ ఆ చాలామందిలో లేదు. 

నా పెళాళ్వే కదా, తనని విమరిశ్ంచడం, ఏడిపించడం తన హకక్నుకునాన్డు రాజీవ. 
తననుకునన్ది చెయయ్డం, చేయించడం తపప్ ఇంకొకళళ్ మాట వినడం అనన్ది అనుభవం లేని నీలిమకి అవనీన్ చాలా 

అసహజంగా, అవమానం గా అనిపించాయి. 
ఒకింటివాళళ్యిన తరావ్త ఎలాంటి గొడవలైనా ఇదద్రి మధయ్నే వుండాలనన్ పెదద్రికం రాని ఆ ఇదద్రి గొడవలూ 

పెదద్వాళళ్దాకా చేరిపోయాయి. 
గాలివానలుగా ఆగాలిస్నవి కూడా పెదద్ పెదద్ తూఫానైల్పోయాయి. గువవ్ల జంట చెరో గూటికీ ఎగిరిపోయింది. 
తన లెకక్లు ఎపుప్డూ తపప్వనే నమమ్కంతో వుండే నీలిమకి, తను వేసిన అతిపెదద్ లెకక్లో తగిలిన ఎదురు దెబబ్ని ఎలా 

తటుట్కోవాలో తెలియలేదు. దేనిమీదా దృషిట్ నిలపలేక ఉదోయ్గం కూడా మానేసింది. ఎవవ్రితోనూ మాటాల్డడ్ం మానేసింది. ఎవరైనా 
పలకరించినా కసురుకునేది. 

తన చుటూట్ వునన్వాళళ్ంతా తన ఈ పరిసిథ్తి కి కారణం అనిపించేది. 
తలీల్, తండీర్ కూడా పలకరించడానికి భయపడేలా మాటాల్డేది. 
జీవితం అకక్డితో ఆగిపోయిందనిపించేది. తన ఆలోచనలనీన్ సథ్ంభించిపోయాయనిపించేది. ఆ శూనయ్ం లో ఎనిన్ యుగాలో 

గడిచిపోతునన్టట్నిపించేది. 
నిశశ్బద్ం లో కొటుట్కుపోతునన్ రోజులోల్ వొకరోజు ఫోన రింగ అయియ్ంది. కాల ఎటెండ చెయయ్డానికి ఎవవ్రూ లేక 

తపప్దనన్టుట్ నీలిమ లేచొచిచ్ ఫోన రిసీవ చేసుకుంది. 
అవతల గొంతు "నీలూ" అంది. 
ఆ గొంతులో ఏదో తెలియని అతీమ్య సప్రశ్. 
పర్పంచం మొతత్ం తనని వెలి వేశారనన్ నిరాశలో కూరుకుపోయిన మనసుకి ఆ పిలుపు చాలా దగగ్ర గా అనిపించింది. 
“ధరణీ...” నీలిమ గొంతు నూతిలోనుంచి వచిచ్నటుట్గా వుంది. 
ఎనాన్ళుళ్గానో గడడ్ కటుట్కుపోయిన గుండె వొకక్సారిగా కరిగిపోయి కళళ్లోల్ంచి పొంగుకొచిచ్ంది. 
ఎపుప్డూ గంభీరంగా వుండే నీలిమ బేలగా తన చినన్నాటి చెలికి మనసు పొరలోల్ గూడుకటుట్కుని తనని వేధిసుత్నన్ 

సంగతులనీన్ చెపేప్సుకుంది. 
ధరణి కూడా అనీన్ వింది. తను చేసిన దానోల్ తపేప్వీ లేదని వోదారిచ్ంది. 
తనునన్ మానసిక పరిసిథ్తికి, తపొప్పుప్లు చిటాట్ వేసే వాళళ్కనాన్, తను చేసిన దానోల్ తపేప్వీ లేదని చెపేప్వాళళ్ అవసరమే 

వుండడంతో, ధరణి ఎపుప్డూ లేనంత దగగ్రగా అనిపించింది. 
అది మొదలు ధరణి తరచూ మాటాల్డేది. నీలిమ కూడా ధరణి ఫోన కోసం ఎదురు చూసేది. 
కూతురు మనుషులోల్ పడటం, నీలిమ తలిల్దండుర్లకి కూడా రిలీఫ గా అనిపించింది. 
నీలిమ లో నిరాశ కాసత్ తగిగ్ందనిపించాక, ధరణి వొకరోజు అంది 
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"నువూవ్ ఇకక్డికొచెచ్య నీలూ..." 
"నేనకక్డికొచిచ్ ఏం చేసాత్నే?" 
"నీ కావ్లిఫికేషన కి మంచి వుదోయ్గం వసుత్ంది. నాకు తెలుసునన్ వాళళ్ని అడిగాను." 
"నేనొకక్రిత్నీ ఏవీ చెయయ్లేననిపిసోత్ంది ధరణీ" 
"ఎందుకు చెయయ్లేవు? నేనే చేసుత్ండగా లేనిది." 
"నువొవ్కరిత్వీ ఏవిటీ?" 
"నీలూ... నీకినాన్ళూళ్ ఎందుకులే అని చెపప్లేదు. నేను సింగిల మామ ని. నాకునన్ చదువుకి ఇకక్డ ఏమి చెయాయ్లో 

తెలియక మొదటోల్ చాలా ఇబబ్ంది పడాడ్ను. కొనాన్ళుళ్ చినన్ చినన్ సోట్రస్ లో చేసి... ఈ మధేయ్ చినన్ రెసాట్రెంట పెటాట్ను ఇంకొకమామ్యి తో 
కలిసి..." 

నీలిమ కి మొదటి సారి తనకే కాదు అందరికీ ఇబబ్ందులుంటాయి అనిపించింది. 
ధరణి ఆ తరావ్త తన రెసాట్రెంట వలల్ తనకి తెలుసునన్ వాళళ్ందరితోమాటాల్డి, నీలిమకి వుదోయ్గం చూసింది. నీలిమ కి 

ఎపప్టికపుప్డు కావలిస్న సపోరట్ ఇసూత్ తను అమెరికాకి రావడానికి అనీన్ చూసి పెటిట్ంది. 
నీలిమ కి వుదోయ్గం వచిచ్న కంపెనీ తన ఇంటికి దూరం గా వుండడంతో అకక్డకి దగగ్రోల్ షేరింగ అపారెట్మ్ంట కూడా చూసి 

వుంచింది. 
నీలిమ వచిచ్న రెండో రోజే అకక్డకి షిఫట్ చేసింది. 
కొనిన్ రోజులు యుగాలాల్ గడిసేత్, గత కొనిన్ రోజులు నిమిషాలాల్ పరిగెతాత్యి. 
ఇకక్డకొచిచ్ మూడు వారాలు గడిచిపోతునాన్ ధరణిది ఎపుప్డూ బిజీ షెడూయ్లే కావడంతో సరిగాగ్ మాటాల్డడ్వే కుదరటేల్దు. 
 
                                                            **********  
 
భుజం మీద చెయియ్ మెతత్గా తగలడంతో నీలిమ వెనకిక్ తిరిగింది. 
ధరణి... ఎపప్టాల్గే హాయిగా నవువ్తూ... 
వొకపుప్డయితే ఆ పర్శాంతమయిన మొహం చూసినపుప్డలాల్ తెలియని చిరాకొచేచ్ది. ఇవాళ అలా అనిపించలేదు. 
"చాలా సేపయియ్ందా వచిచ్"? 
"కావాలనే ముందొచాచ్లే..." 
"నువొవ్చిచ్ ఇనాన్ళైళ్నా ఇపప్టికి కుదిరింది. ఎలా వుంది ఉదోయ్గం? ఫరవాలేదా?" 
"ఊ..." 
"నీతో వొకటి చెపాప్లని ఇకక్డ కలుదాద్మనాన్ను." 
చుటూట్ చూసుత్నన్ ధరణి, నీలిమ వైపు చూపు తిపిప్ంది. 
ఇసకలో వేళళ్తో గీతలు గీసూత్ నేల వైపే చూసోత్ంది నీలిమ. 
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"ఆ రోజు నేను నీకు ఫోన..." మాటల కోసం వెతుకుక్ంటోంది. 
"తెలుసు." మధయ్లోనే కట చేసింది ధరణి. 
చటుకుక్న తల పైకెతిత్ ధరణి వైపు ఆశచ్రయ్ం గా చూసింది నీలిమ. 
"ఏం తెలుసూ...?" 
"నువావ్రోజు నాకెందుకు ఫోన చేసావో తెలుసు." 
........................ 
 
" కొనిన్రోజుల తరావ్త వూరెళిళ్నపుప్డు అమమ్ చెపిప్ంది. పవన నినున్ పెళిళ్ చేసుకోవాలని పర్పోజ చేసేత్ నువువ్ కాదనాన్వని. 

కొంచెం ఆలోచించాకా అరధ్మయియ్ంది. తను నినున్ చేసుకోవాలని ఆశ పడటం నేను తనని చేసుకోవాలని ఆశపడటం లాంటిదని పార్కిట్కల గా 
చెపాప్లనుకునాన్వని." 

"నీకు ఫోన చెయయ్కుండానే పవన ని అడిగి వుండొచుచ్.... కానీ...." 
"ననున్ కూడా ఏడిపించాలనుకునాన్వ. చినన్పప్టున్ంచీ నీకు నేనంటే ఎందుకో అసూయ. ఒకక్ దెబబ్కి రెండు 

పిటట్లనుకునాన్వ. అవునా? " నవివ్ంది ధరణి. 
ఆ నవువ్ ఎపప్టాల్గే వుంది. కానీ నీలిమ కి మాతర్ం చెంప ఛెళుళ్మనిపించినటట్నిపించింది. 
నీలిమ మొహం పాలిపోయింది. కొనిన్ నిమిషాలు ఏమీ మాటాల్డలేకపోయింది. కొంచెం సేపటికి సదుద్కుని అడిగింది. 
"నీకు నామీద కోపం రాలేదా?" 
"ఎందుకు రాలేదూ. చాలా కోపమే వచిచ్ంది. వొక రకంగా ఆ కోపం చిరాకూ వీటిలోల్నే నా వెంట పడుతునన్సునీల తో 

పెళిళ్కి వొపేప్సుకునాన్ను." 
"మరి ఇపుప్డు, ఆ కోపం...? అంతా అరధ్మయియ్ నాకు సాయం చెయాయ్లనుకునాన్వా!" 
"......." 
"నిజం చెపాప్లంటే మొదట నేనుకూడా, నీకు సరైన గుణపాఠమే నేరిప్ంది నీ జీవితం అనుకునాన్ను. కానీ నేనికక్డ 

వొంటరిగా పడడ్ తిపప్లూ, అలాంటి సమయంలో నాకు అపుప్డే పరిచయమైన వాళుళ్ కూడా చేసిన సాయం, ఇవనీన్ గురొత్చిచ్నపుప్డు, 
చినన్పప్టున్ంచీ కలిసి పెరిగిన నేను నీ గురించి అలా అలోచించడం తపప్నిపించింది. 

ఎపుప్డైనా ఏదైనా తపుప్ జరిగినపుప్డు ఎవరి వలాల్ అని మూడు నాలుగు సారుల్ పర్శిన్ంచుకుంటే వేలు చివరికి మనవైపే 
చూపిసుత్ందని ఎకక్డో చదివాను. అది చాలా సారుల్ అపైల్ చేసి చూసేత్ నిజవే అనిపించింది. 

ఆ రోజు నా నిరాశ కి కారణం నా ఆశ. ఆ తరావ్త నా జీవితం లో వచిచ్న ఆటుపోటల్కి కారణం ఆ నిరాశ లో నేను 
తీసుకునన్ నిరణ్యం. పర్సుత్తం సాఫీగా సాగుతునన్ నా జీవితానికి కారణం నా పటుట్దల. అనిన్ంటికీ బాధయ్త మనదే అనన్ ఆలోచన చాలా 
వరకూ మన కోపాలనీ, చికాకులీన్ తగిగ్సుత్ంది." 

 
"................" 
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"చివరిగా వొకక్టడగాలి నినున్. ఏ విషయమైనా ఇంత లోతుగా ఆలోచించే నువువ్ ఇలా వొంటరిగా ఎలా మిగిలావ?" 
"చినన్పప్టున్ంచీ నేను పెరిగిన పరిసిథ్తులు సరుధ్కుపోవడం నేరాప్యి గానీ...ఏం చేసినా పడుండటం నేరప్లేదు నీలూ..." అని 

చినన్గా నవివ్ంది. 
నీలిమ కి ఏవనాలో ఏమీ తోచలేదు ఆ జవాబుకి. 
కాసేస్పటికి మళీళ్ ధరణే మాటాల్డద్ం మొదలెటిట్ంది. 
" నీకొకటి చెపప్నా నీలూ, సునీల తో నాది అనుబంధం కాదు. వొక పొరపాటు. నేను బంటిగాడిని కూడా ఆ రిలేషన షిప కి 

గురుత్లా కాదు, కేవలం నా కొడుకు, నేను పూరిత్గా పడిపోకుండా ననున్ నిలబెటిట్న ఏకైక బంధం గానే చూసాత్ను. మనిదద్రికీ మధయ్నునన్ది 
చినన్పప్టినుండీ కలిసి పెరిగిన అనుబంధం. మధయ్లో జరిగినవి కొనిన్ పొరపాటుల్. నీ విషయంలో మన చినన్పప్టి సేన్హానిన్ మాతర్మే 
గురుత్పెటుట్కోవాలనుకునాన్ను. ఆ పొరపాటల్ని కాదు." 

ఎటో చూసూత్ మాటాల్డుతునన్ ధరణి నీలిమ వైపు తిరిగింది. నీలిమ, ధరణి చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుని మెతత్గా నొకిక్ 
వదిలి ధరణి మొహంలోకి చూసూత్ నవివ్ంది. తన నవువ్ ధరణి నవవ్ంత నిరమ్లంగా వునన్టట్నిపించింది. 

ఇదద్రి మొహాలూ మబుబ్లు విడిపోయిన ఆకాశం లా తేటగా వునాన్యిపుప్డు. ఇదద్రూ నెమమ్దిగా కబురల్లోల్ పడాడ్రు. ఇపుప్డు 
వాళుళ్ పార్ణ సేన్హితులని చూసే వాళళ్కే కాదు వాళళ్కీ తెలుసోత్ంది. 

ధరణి మళీళ్ పాత ధరణిలా, చినన్పప్టి సంగతులూ, వూళోళ్ విశేషాలూ, బంటిగాడి అలల్రీ అనీన్ గల గలా చెపుప్కుపోతోంది. 
నీలిమ మధయ్ మధయ్ మాటకలుపుతూ కాళళ్మీద తల పెటుట్కుని ధరణినే చూసోత్నన్దలాల్,  జాబిలమమ్ రాకతో ఎగసిపడుతునన్ కెరటాల వైపు 
చూపు తిపిప్ంది. 

ఆకాశం తన దాహం తీరుచ్కోడానికి కెరటాలని తనవైపు లాకోక్వాలని ఎంతగా వంగుతునాన్.... అవి పుడమిని ముదాద్డాలనే 
పరుగులెడుతునన్టట్నిపించింది మొదటిసారి. 
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