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  ‘గాడిదా’ అనన్ పిలుపు ఎంత బాగుంటుంది. 
ననున్ అలా అనగలిగిన ఒకే వయ్కిత్ వలిల్గారు.   
ఆమె మొదటి సారి ‘నోరూమ్సుకో గాడిదా’ అనన్పుడు 
నేను తలవంచుకుని సిగుగ్తో నవువ్కునాన్ను.  
“నవివ్తే ఎంత ముచచ్టగా ఉంటావే. ఎపుప్డూ మూతి ముడుకుని ఉంటావెందుకు? నువేవ్కాదు. మీ డాకట్రెల్పుప్డూ కొంపలు 

ముంచుకుపోయినటుట్ ముఖాలలా బిగదీసుకుంటారేమిటే?”  
“లేదండీ, చకక్గా నవువ్తూనే ఉంటామే!” 
“నీ తలకాయ. లోకంలో మేమే గొపప్వాళళ్ం  అనన్టుట్ నడుసుత్ంటారు. వెధవ అతిశయం, మీరూనూ.” 
ఆవిడ తిడుతుంటే కోపం రాదు. సంతోషం కముమ్తుంది. 
మా ఇదద్రి సేన్హం సేవ్చఛ్గా పెరిగిన అడివిలో వృక్షం లాగా అయింది. ఇంతకూ వలిల్గారెవరో మీకు తెలియదు కదా.   
మా జయ వాళళ్ అమమ్గారు.   

PPP 
 
జయ నా సీనియర అసిసెట్ంట. 
 కిర్తం ఏడాది నేను డిపారట్ మెంట హెడ గా చారజ్ తీసుకునన్పుడు , ఆ హాసిప్టల డైరెకట్ర తో సహా అందరూ ఎకుక్వగా భయపెటిట్ంది 

జయ గురించే.  
పోటాల్డుతుందనీ,  
రాజకీయాలు చేసుత్ందనీ.  
బదధ్కసుత్రాలనీ. 
ఒకటి కాదు. 
సరే చూదాద్ం అనుకునాన్ను. 
మడుగులో దిగాలనుకునన్పుడు, బటట్లు మాసిపోతాయని భయపడితే కుదరదు కదా.    
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మొదటి నెల డూయ్టీ రోసట్ర వెయయ్గానే , నా రూం లోపలికి వచిచ్ంది.  
మామూలుగా రాలేదు.దూసుకుని వచిచ్ందంటారే. అలా వచిచ్ంది.  
కూరోచ్మనాన్ను.  
అకక్రేల్దని నిలబడే “ఇలా అయితే ఎలా మేడం.” డూయ్టీ పాల్నర పేపర నా కళళ్ముందు ఆడిసూత్ అడిగింది.  
“ఏమైంది?” 
 “పండగ సెలవలోల్ నాకు డూయ్టీ వేశారు. తరావ్త వీకెండ , మొతత్ం మూడు రోజులు, హాసిప్టల లోనే ఉండాలా?” 
“పండగెపుప్డూ?” 
చెపప్కుండా మౌనంగా ఉంది.  
“చెపప్ండి.  పండగెపుప్డూ?” అని పేపర తన ముందు పెటాట్ను. 
“మీకు తెలియదా?” 
“తెలియదు. నేను పండగలు చెయయ్ను.”  
ఆ మూడు రోజులూ చూపించింది.  
“ఒక పని చేదాద్ం. ఆ రోజులోల్ నేను డూయ్టీ చేసాత్ను. సరేనా.”  
వెటకారంతో మాటాల్డుతునాన్నని అనుకుంది. 
“ఛీఫ లు డూయ్టీలు చేసాత్రా? అందరి పైనా హెడ మీరు.” ఆశచ్రయ్ంలో వెటకారం. 
“చివరివాడి పని కూడా చెయయ్డానికి సిదధ్ పడేవాడినే హెడ అంటారు.”  
ఆ తరావ్త బాస కూ, సబారిడ్నేట కూ మామూలుగా ఉండే సంబంధానిన్ కొదిద్గా చెరిపాను. ఇదద్రం ఒకే వయసు కావడం కూడా 

కలిసొచిచ్ంది. 
PPP 

 
జయ భరత్, లాబొరేటరీ ఇన చారజ్ గా మా హాసిప్టల లోనే చేసేవాడు. 
 ఇంటికెళాళ్క తనలోకం లో తను బతుకుతాడట. ఆ బదధ్కపు సవ్రగ్లోకం లోకి , అతయ్వసరమైన పరిసిథ్తులోల్ తపప్ వెళళ్కూడదని ఒక 

రూల. ఆ రూల అతికర్మించని పతివర్త జయ.  
నాకు తెలిసిన ఆడవాళళ్లో ‘జయ’ మహా ఇలాల్లని రాసిచేచ్సాత్ను.  
భరత్ని ఎంత ముదుద్ చెయాయ్లో తన దగగ్రే నేరుచ్కోవాలి.  
హాసిప్టల లో కూడా భరత్ సేవలకు లోటు రానిచేచ్ది కాదు.  
పదకొండయే సరికి  అమృతాహారపు డబాబ్ పటుట్కుని పరుగు తీసేది. ఎపుప్డూ కాంటీన లో చేతికందినవి తినేసి ఆరోగయ్ం పాడు 

చేసుకునే అతనికి ,ఆరోగయ్మైన తిండి అందించాలి కదా.  
జయకు ఒక కూతురుంది. సూక్ల టాపర. ఆట పాటలోల్ కూడా ముందేనట. ఆ పాప కెరియర కోసం ఆమె చాలా శర్దధ్ పెటేట్ది.  
హాసిప్టల పని అయాయ్క రెండు మూడు గంటల పాటు పాపని సోప్రట్స్ కాల్సెస కూ, మూయ్జిక కాల్సెస కూ తీసుకుని వెళాళ్లి. తన డూయ్టీ 

రోజున ఆ మూడుగంటలు కవర చెయయ్డానికి , డిపారట్ మెంట లో ఎవరూ ముందుకొచేచ్వాళుళ్ కాదు.  
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ఛీఫ గా నాకు డూయ్టీలుండవుగనక ఆ మూడు గంటలూ నేను కవర చేసాత్ననాన్ను.  
తనకే పని సానుకూలం కావాలనాన్, యుదాధ్లు చేయకక్రేల్దని ఆమెకు అరథ్ం అయేసరికి రెండు మూడు వారాలు పటిట్ంది. 
నేను చేసే సహాయానికి బదులుగా,  నాకిషట్ం లేని  గాసిపస్, రాజకీయాలు  తగిగ్ంచింది.    

PPP 
ఒక సారి ఆ కొతత్ ఊళోళ్ మాల కు, షాపింగ చేదాద్మని   వెళాళ్ను.  
మాల లో షాపింగ చెయాయ్లంటే చాలా నేరుప్ ఉండాలి. లోపలికి  వెళళ్గానే నేను అయోమయానికి గురి అవుతాను.  
డిపెర్షన మొదలై, అందులోనుండి కొనిన్ వేదాంతపరమైన పర్శన్లు వసాత్యి.   
‘నేను ఎందుకొచాచ్ను, నా లక్షయ్ం ఏమిటి? గమనం ఎటు వైపు. గమయ్ం ఏమిటి?’ లాంటి పర్శన్లు 
దానికి తోడు నా టార్లీ బండికెపుప్డూ మూడు చకార్లే పనిచేసుత్ంటాయి. సామరసయ్ం లేని సంసారం లా నేనొక వైపు తోసుత్ంటే అది 

ఇంకోవైపు వెళూత్ వుంటుంది.   
 ' ఛీ...ఈ షాపింగ నా వలల్కాదబాబ్' అని  ఎవరిమీదో గటిట్గా విసుకుక్ని, ఒక చోట ఆగి, కాఫీ మగుగ్ల  షోకులు చూసూత్ ఉనాన్ను.  
‘హాయ’  అనన్ పలకరింపు వినిపిసేత్ వెనకిక్ తిరిగి చూశాను. .  
జయ నిలబడి ఉంది. పకక్నే పనెన్ండేళళ్ పాప , ఇంకో పెదాద్విడ. 
అమాయకతవ్మే పాప లాగా నిలబడి ఉంది.  చదువు, విజయాలు తపప్ ఇంకోటి ఎరగని అమాయకత. బుగగ్ పటుట్కుంటే , బంగారు 

గులాబీలు మాసిపోతాయని గడడ్ం పటుట్కుని  
"జయా, మీ పాపా?" అని అడుగుతుంటే పకక్నే ఉనాన్విడ నా వంకే చూసుత్నాన్రు.  
నేను కూడా చూశాను. బాగా చదువుకునన్ సతరీ లాగా ఉంది . లేత కనకాంబరపు జరీ చీరలో బంగారపు ఛాయలో మెరిసిపోతోంది.  

జయకూ, ఆమెకూ పోలికలే లేవు.  
‘జయకు ఏమవుతారో?’ అనుకుంటూ ఉండగానే 
“అమామ్, మా ఛీఫ” అని పరిచయం చేసింది.  
నేను నమసేత్ చెపప్డానికి చేతిలో ఉనన్ కాఫీ మగ పకక్నే పెటాట్ను.  
ఆవిడ నా చెయయ్ందుకుని  
"ఛీఫ అంటే ఎవరో పెదాద్విడ అనుకునాన్ను" అనాన్రు 
నేను జీనస్, నలిగిన చొకాక్లో వునన్ందుకు మొహమాటంగా అనిపించింది.  
"మీరెకక్డ నుండి వచాచ్రు?" సంభాషణ ఇంగీల్షులో జరుగుతోంది.  
“తెలుగమామ్యే” అనన్ది జయ.   

PPP 
జయ చాలా సారుల్ వాళిళ్ంటికి రమమ్ని ఆహావ్నించింది కానీ వెళళ్డానికి ఇషట్పడేదానిన్ కాదు. ఆమెతో సేన్హం వదద్ని మనసు దాట 

వేసుత్ండేది.  
“ఇవాళ పాప పుటిట్న రోజు. మిమమ్లిన్ తీసుకురమమ్ని మరీ మరీ చెపిప్ంది అమమ్” అని ఓ రోజు పటుట్బడితే వెళాళ్ను.  
కారు దిగగానే ఇంటివైపు చూశాను.  
పాత బిర్టీష కటట్డాలకు వాడే రాళుళ్ వాడారు. ఆ రాళళ్మీద ఎకక్డ చూసినా బఠానీ తీగెలు, ఇంకా ఏవో లతలు పాకి ఉనాన్యి.  
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ఆ ఇంటి బయట రాతి పలక మీద తెలుగులో ‘వలిల్’ అని రాసి ఉంది. పేరు పైకి  చదివి జయవంక చూశాను.  
"అమమ్ పేరు. అదే ఇంటి పేరు.” 
‘వలిల్-గారెడ్న హౌస’ అని మనసులో నేనొక సొంత పేరు పెటేట్శాను.  
జయ చెపేత్ తెలిసిన విషయాలేమిటంటే,  ఆమె మేథమేటికస్ పొర్ఫెసర. ఆడపిలల్ల కాలేజ కి పిర్నిస్పాల గా చేసి రిటైర అయాయ్రు. ఆమె 

సొంత డిజైన తో కటుట్కునన్ ఇలల్ట.  
లోపలికి వెళళ్గానే ఇలిల్ంత విశాలంగా ఉందేమిటి అనిపించింది.   
నేను తపప్ ఎవరూ గెసుట్లు కనిపించకపోయేసరికి “పారీట్ హడావుడి ఏమీ లేదే?” అడిగాను.  
“రాతిర్ ఎపుప్డో అయిపోయింది. మీరు వచేచ్ పారీట్ కాదని పిలవలేదు.  లంచ మీకొకక్దానికే” అంది జయ.   
హాలోల్ షోకేస లు, అందులో చితుత్వతుత్గా ఇరికించబడడ్ మీనియేచర సామాగిర్ , కుటుంబ చరితర్ వివరించే ఫోటోలు ఇవేమీ 

కనిపించలేదు. శూలాలు, బలేల్లు పటుట్కుని భీకరంగా మనవంకే చూసే బొమమ్లు లేవు. కనీసం పూసల గవవ్ల కరెట్నుల్ లేవు.  
టీవీ ఎకక్డ ఉనన్దో తెలియలేదు. అనిన్టినీ మించి హాలోల్  నుండి  కిచెన కనపడలేదు. ఇలుల్ అనేందుకు , హాలోల్ ఒకక్ సింకు కూడా 

కనిపించలేదు.  
గోడకు ఆనించి ఉనాన్యనిపించే వెడలైప్న సోఫాలు, అందులో కుషనుల్. సోఫాల మధయ్ తెలల్ని వేజ లో తాజా పూలు. గోడకమరిచ్న 

రెండు బుక షెలుఫ్లునాన్యి.  
లివింగ రూం గోడ మీద కంటికి శర్మ కలిగించని రంగులోల్ ఒక విశాలమైన పెయింటింగ. ఎకుక్వసేపు చూసేత్ తనలోకి 

లాగేసుత్ందేమో! 
అటూ ఇటూ చూశాను.   
ముదురు బౌర్న రంగులో, రెండు పెదద్ పెదద్ కూజాలునాన్యి. అందులో తెలల్ని కాండపు ముదురాకుల చెటుల్నాన్యి.  
నాకనిన్ంటికనాన్ నచిచ్ంది  పెదద్ కూజా లో ఉనన్ విరగబూసిన పసుపు పూల చెటుట్.  
ఊపిరికి సంకెళుళ్ తెగిపోయాయి.   
 దాని దగగ్రకు వెళిళ్ నుంచునాన్ను. పకక్నే ఎవరో ఉనన్టట్నిపించి చూసేత్ లేతాకుపచచ్ జరీ చీరలో వలిల్గారు నిలబడి ఉనాన్రు. 
నేను నమసేత్ చెపప్బోయేంతలో,"ఎనాన్ళళ్నుండో అడుగుతునాన్ను జయని, నినున్ తీసుకురమమ్ని ." అంటూ చెయియ్ పటుట్కునాన్రు. 
“ననాన్?”  
“మా జయ ఈ మధయ్ శాంతంగా ఉంటోంది. ఆ  కారణమేమిటో తెలుసుకుందామని.” నవావ్రు.   
"ఇపప్టికే లేటయియ్ంది. లంచ చేదాద్ం రండి" అంటూ హాలునానుకుని ఉనన్ ఒక కారిడార వైపు తీసుకెళాళ్రు.  
కారిడార లో చతురసార్కారపు రాతి రాళుళ్ పరచి ఉనాన్యి.  రాళళ్ మధయ్ పచిచ్క.  కొదిద్ దూరంలో భోజనాల గది. దానికి ఆనుకుని 

ఉనన్ కిచెన. వంటింటోల్ ఇదద్రు మగవాళుళ్ పని చేసుత్నాన్రు. ఎటు పకక్కు వెళిళ్నా మామూలు ఇళళ్  ఫారామ్ట లో ఆ ఇలుల్, పరిసరాలు 
ఇమడకపోవడం విచితర్ంగా ఉంది.  

లంచ చేసూత్ ఉంటే , జయ కు కాల హాసిప్టల నుండి కాల వచిచ్ంది. హడావుడిగా తినేసి వెళిళ్ంది.  
భోజనం అయాక వలిల్గారు , ననున్  తన గదిలోకి తీసుకెళాళ్రు.   
ఆవిడ ఏవో కబురుల్ చెపుత్ంటే, చూసుత్ండగానే చీకటి పడిపోయింది.  
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రాతిర్ భోజనం అయాయ్క వెళళ్మనాన్రు.  
నేను రాతిర్పూట తిననని చెపేత్ కాఫీ తెచాచ్రు.  
మగ చూడగానే ‘తెలల్ని శంఖం లా ఉనన్దే’ అనిపించి అటు తిపిప్, ఇటు తిపిప్ దాని వంకే చూసుత్నాన్ను.  
“నచిచ్ందా?” 
అవుననన్టుట్ తలూపాను. 
“నినున్ మొదటి సారి మాల లో చూసినపుడు , నువువ్ ఈ మగ నే చూసూత్ ఉనాన్వు. అపుప్డు కొనాన్ను. నీ కోసమే దాచాను.”  
కొంత మందికి, ‘మనుషులిన్ సంతోషపెటట్డం’ అనే హాబీ ఉంటుంది.  

PPP 
జయ తరచూ వాళిళ్ంటికి తీసుకెళేళ్ది. కానీ కూతురి కెరియర కోసం తీసే పరుగుల వలల్ , నేను , వలిల్గారే ఎకుక్వగా 

మాటాల్డుకునేవాళళ్ం.  
ఆమె గది ఇంటికి వెనక వైపుండేది. ఒక లివింగ రూం అంత విశాలంగా ఉండేది. పలుచని తెలల్ని జలపాతాలాల్ంటి కిటికీ తెరలు. 

కిటికీలకే కాదు, ఆమె బెడ కు కూడా అవే .   గదిలో ఒక మూల బలల్ మీద గాజు వేజ లో గులాబీలుండేవి. నేను వెళిళ్న పర్తిసారీ,  ఆ వేజ లో 
పూల రంగు మారుతూ ఉండేది. ఎపుప్డూ లేత రంగు గులాబీలే.  

గదిలో ఏదైనా సరే చకక్గా సరిద్ ఉండేది.  ఎటు చూసినా శుభర్త .  
ఆమె గది బయట ఒక చినన్ ఉడెన ఫోల్ర వరండా ఉంది. అకక్డకక్డా, చకక్టి పూల చెటల్ కుండీలు. చామంతులని, బంతి పూలని 

మాతర్మే గురుత్పటాట్ను. 
 ఆమెతోనే కాదు, ఆ గదితో కూడా నాకు సేన్హం పెరిగింది. 
కిటికీ పకక్నే తెలల్ని కౌచ ఉండేది. దానిన్ దీవాన అనీ అనలేము. సోఫా అనీ అనలేము. అందులో పసుపు రంగు, ముదురు గులాబి 

రంగులోల్  కుషనస్ ఉండేవి. 
నేను కూరుచ్నేది కూడా అకక్డే. మొదటోల్ ఒక పొర్ఫెషనల లా పదధ్తిగా కూరుచ్నేదానిన్.  
మా సేన్హం పెరిగాక , కాళుళ్ పైకి పెటుట్కుని , కుషనస్ వళోళ్ పెటుట్కుని వలిల్గారి మాటలు వినేదానిన్. 
పకక్నే ఉనన్ కిటికీ నుండి చూసేత్ వాళళ్ తోట కనిపిసుత్ంది. ముదురాకు పచచ్ని కరివేపాకు చెటుట్. పకక్నే గులాబి రంగు పూలు పూసే 

దటట్మైన పొద లాంటి చెటుట్. దాని పేరేమిటో నాకు తెలియదు. ఆ చెటుట్ కింద సిమెంట బెంచ ఉంటుంది.  
రాతిర్పూట ఆ బెంచి మీద కూరోచ్బెటిట్ భోజనం అకక్డికే తెపిప్ంచేవారు. మేము మాటాల్డుకుంటూ భోజనం చేసుత్ంటే, తోట కూడా 

శర్దధ్గా వింటుండేది.    
ఆ దృశాయ్నిన్ మనోహరం చెయయ్డానికి చందుర్డూ, నక్షతార్లూ వచేచ్వారు.  
ఆమె చెపేప్ కబురుల్, ఆ విజాఞ్నపు సాథ్యి , ఇదివరకు నేనెనన్డూ చూడలేదు. ఆమె ఆలోచనలు, మేథసుస్, ఆ వేగం అనీన్ ఆశచ్రయ్మే.  

ఎపప్టికపుప్డు నేనెంత బావిలోకపప్నో అరథ్ం అవుతూ ఉండేది. పర్తివిషయం లోనూ ఆమె సాట్ండరడ్స్ పర్తేయ్కంగా ఉండేవి. జయకూ , ఆవిడకూ 
ఒకక్ విషయంలోనైనా ఏదైనా పోలిక దొరుకుతుందా అని చూసేదానిన్.  

PPP 
చాలా సారుల్ ఫోన చేసి మరీ పిలిచేవారు. రేపు రావాలి. నీ కోసం ఒకటి చేసుత్నాన్ననేవారు.  
ఇంటికెళాళ్క ఏవేవో తినిపించేవారు. 
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“ఎనిన్ రోజులయియ్ందే నువొవ్చిచ్. నినన్ కలలోకి వచాచ్వు తెలుసా.”  
ఎవరికైనా మనం గురొత్సాత్మనుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది.  
“తినూ”  అంటూ నాకో పాయసం బౌల తెచిచ్ ఇచాచ్రు.    
అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్. 
“ఏంటీ చేతులు కడగాలా?" 
అవుననన్టుట్ తలాడించాను. 
“కడిగీ కడిగీ ఆ చేతులు చూడు, కటెట్ పేళుళ్లా ఎలా తయారయాయ్యో. పొయిలోకి కూడా పనికి రావు.” 
“ఏదైనా తినేటపుడు చేతులు కడగాలి కదండీ.” 
“సూప్న ఉంది కదా.”  
“అయినా సరే”  అంటూ వరండాలో ఉనన్ సింక లో చేతులు కడుకుక్ని వచాచ్ను. కౌచ లో కూరుచ్ని పాయసం తింటునాన్ను.   
పర్తి రోజు, ఆమె వాకింగ కోసమని దగగ్రలో ఉనన్ పారక్ కల్బ కు వెళాత్రు.  కల్బ లో వాకింగ మితుర్ల సంగతులు చెపుత్నాన్రు.  
“వాసుదేవ చెస భలే ఆడతాడే. ఇనాన్ళళ్కు నాతో ఆడగలిగే పేల్యర ని చూశాను. ”  
ఒకపుప్డు ఆవిడ సేట్ట చెస ఛాంపియన అని జయ ఎపుప్డో చెపిప్నటుట్ గురుత్. 
“నేను కూడా ఆడతాను.  బోరుడ్, కాయలు తీసుకురండి.” 
“కాయలేంటే, కాయలు. అషాట్ చెమామ్ అనుకునాన్వా?” 
“అవేలెండి. ఆ పీసెస. ఏనుగు, గురార్లు, శగటులు” 
“మీ నానన్ ఇంగీల్షు పంతులైతే, నీకీ తెలుగుమాటలెటాట్ వచేచ్..” 
“ఇంగీల్షు కూడా తెలుసులెండీ. నైట అంటే గురర్ం, రూక అంటే ఏనుగు. శగటుని  ఏమంటారండీ.” 
“శగటేమిటి నీ మొహం. శకటు అది. బిషప అంటారు.”  
“సరేలెండి. తీసుకురండి, ఆడేదాద్ం.” 
“నీకసలు ఆట వచాచ్?” 
“కొదిద్గా వచుచ్. మీరాడుతూ ఉంటే అందుకుంటా.”  
ఆట మొదలెటాట్క, రెండునిముషాలోల్ సరిగా ఆరో ఎతుత్లో నా ఆట కటిట్ంది.  
“మీ మేధసస్ంతా వాడి ననున్ గెలిపిసాత్రనుకునాన్. నేనంటే ఇషట్ం ఇషట్ం అంటారు. ఇదేనా ఇషట్ం.”  
“మీ డాకట్రల్కు చితర్మైన రోగముందే.” 
“డాకట్రల్కు రోగాలేంటండీ అసహయ్ంగా!” 
“మీకు తెలియని సంగతి ఉండదు. నేరుచ్కోలేని విషయం అసలే ఉండదు. మీకు మీరే సరవ్జుఞ్లు. ఎదుటి మనిషి ఏం చెపప్బోతునాన్డో 

మీకు ముందే తెలిసిపోతుంది. మాటాట్డుతుంటే మధయ్లో ఆపేసాత్రు. అసలు చెపేప్ది వినిపించుకోరేమే?” 
“ఒకరి ముచచ్టేల్ వింటూ కూరుచ్ంటే, మిగిలిన వాళళ్నెపుప్డు చూసాత్ము.”  
“మేమేం ఆలోచిసుత్నాన్మో కూడా మీరు చదివెయయ్గలరు. ఒకక్ మాట ఎకుక్వమాటాల్డినా సరే, మొహం చిటిల్ంచుకుని, పెనున్ 

తలకాయలో పెటిట్ గీకుతుంటారు. మీరూ, మీ వేషాలు.”  
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నాకైతే  ఆమె చెపిప్న  రోగం నాలుగో సేట్జిలో ఉనన్టట్నిపించింది.  
“మీరు ఆయనతో కూడా ఇలానే మాటాల్డేవారా?”  
“ఆయనెవరే?” 
“జయ వాళళ్ నానన్గారు.”  
“ఆయనతో మాటాల్డిన గురేత్ లేదే.”  
“మరి జయ పుటిట్ంది కదండీ.” 
“పిలల్లు పుటట్డానికి మాటాట్డుకోవాలా? ఎవడే నీకు డిగీర్ ఇచిచ్ంది?”  
“ఎకక్డుంటారాయన?” 
“తెలియదే ! జయని కనడానికి  అమమ్గారింటికెళాళ్ను. ఆ తరావ్త అతత్గారింటికి వెళాళ్లిస్న అవసరం లేదని చెపాప్రు.” 
“అదేం?” 
“ఇషట్ం లేని పెళిళ్చేసినందుకు కోపంతో ఎటో వెళిళ్పోయాడని అనాన్రు. ఎందుకెళాళ్డో, ఎటు వెళాళ్డో తెలియదు.”  
“మరి కాపురమెందుకు చేసినటుట్ ?” 
“కోపముంటే మాతర్ం, దాహమనిపించదా? నీళుళ్ తాగరా?”  
నేనేం  మాటాల్డలేదు.  
“నానన్ తీసుకెళిళ్ కాలేజిలో చేరిప్ంచారు. ఉదోయ్గం రావాలంటే బాగా చదువుకోవాలి అనాన్రు. అవసరం , ఆకలి తోడుగా నిలబడి 

చదివించాయి. అవే విజయాలందించాయి. ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. కాలేజి పిర్నిస్పాల అయేవరకూ కాలమే తెలియలేదు.” 
“ఆయన అనాయ్యం చేశాడనన్ కోపం లేదా? ఇనిన్ కషాట్లు పడినందుకు..” 
“కషాట్లు, కషాట్లు అంటారు. నాకైతే ఏమీ అనిపించలేదు. నా జీవితం నేను గడిపాను. పరుగు తీశాను. పరుగులో ఆనందం 

ఉండేది.” 
“మీరు మళీళ్ పెళెళ్ందుకు చేసుకోలేదు.”  
“ఒకరితో పెళళ్యి, పిలల్ని కని.. మళీళ్ వేరొకరితో పెళిళ్ అంటే తపుప్ కదా.”  
ఆమె వంక చూశాను.  
ఆ కళుల్ తపేప్ కదా అంటునాన్యి. 
“అంటే రెండో పెళిళ్ చేసుకునన్ వారంతా తపుప్ చేసినటాట్?” 
“అయోయ్. అలా కాదు. వలిల్ అలా చెయయ్డం తపుప్ కదా అనుకునాన్ను.  చేసుకోకూడదనుకునాన్ను. అంతే.”  
“మీరిపుప్డే ఇంత చకక్గా ఉనాన్రు కదా. పెళిళ్ చేసుకుంటామని ఎవరూ రాలేదా?” 
“నమమ్వుగానీ, ఎవరూ రాలేదు.  బాగుంటానని ఆడవాళుళ్ తపప్ మగవాళెళ్వరూ ఇంతవరకూ అనలేదు. మొనన్ మొనన్టి వరకూ 

నానన్ తోడుగా ఉనాన్డు. జయ చదువు, పెళిళ్, దాని పిలల్ని పెంచడం, సరిపోయింది.” 
చీకటి పడింది. తోటలో లైటుల్ వెలిగాయి. ఇదద్రం గది బయటికి వచిచ్ వరండా లో మెటల్ మీద కూరుచ్నాన్ం.  
“పరుగు తీసే వాడికి తోడు అవసరం లేదు. పరుగు ఆపిన తరావ్తే ఒంటరినని తెలిసింది. ఇపుప్డనిపిసోత్ంది. మాటాట్డుకోడానికి ఒక 

మనిషి అయినా లేడే అని.”  
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 “మేమునాన్ం కదండీ. మాతో మాటాల్డండి.” 
“ఏమామ్టల్డను నీ తలకాయ.  ఎంత సేపూ ఆ డిపారట్ మెంటూ, డూయ్టీలు ఇవేనా! ఆ పిలెల్వరో   టైముకి డూయ్టీకి రావటేల్దనీ, వచిచ్నా 

గంటకొకక్ పేషంటుని చూసుత్ందనీ, ఇవేగా మీ మాటలు” 
“ఛీ వలిల్గారూ, మేమసలు గాసిపస్ మాటాట్డుకుంటామా? డిపారట్ మెంట ఎలా రన చెయాయ్లో అని చరిచ్ంచుకుంటాము” 
“ఓయబబ్, డిపారట్ మెంట.  మీరు పాతికమంది, కనేది పదిమంది. పని తకుక్వైపోయి తనున్కు చసుత్నాన్రు మీరు.”  
“పోనీ ఎలాంటి కబురుల్ చెపాప్లో చెపప్ండి. చెపాత్ను.” 
“రేపటికలాల్ పారడైజ లాసట్ చదువుకుని రా. చరిచ్ంచుకుందాం.” 
“అది నవలా అండీ?” 
“నోరూమ్సుకో గాడిదా. నవలేంటే నవల?”  
“ఏదోలెండి! ఒకక్రోజులో ఎలా చదవను? చదివినా మీతో నేనేం మాటాల్డగలను.”  
“తెలిసిందా, ఇక నోరూమ్సుకో. అందరితో అనీన్ మాటాట్డుకోలేం కదే. నీతో మాటాల్డినవి జయతో అనగలనా చెపుప్. తెలిసిన ఒక 

సేన్హితుడుండాలి. అతని తో మాటాల్డాలి అనిపిసుత్ంది.” 
‘సేన్హితుడు.’  
ఆమె గొంతులో వినిపించిన భావానికి, మాటలు రాక అలాగే చూసుత్నాన్ను కనాన్రప్కుండా. 
“ఏంటే , గుడల్గూబలా అలా చూసాత్వూ?” 
ఏం లేదనన్టుట్ అడడ్ంగా తలూపాను.  
“ఎవరో ఒకరితో మాటాట్డుకోవాలనిపించడం తపప్ంటావా?” 
ఆమెకు నేనేం చెపప్గలను 
అనిన్ రంగాలోల్నూ మేధావి. అమాయకతవ్ంలో కూడా.  

(ముగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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