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మా యూనిట లో ఒకావిడను ఎడిమ్ట చేశాము. యాభై అయిదు అరవై ఏళళ్ మధయ్ ఉండొచుచ్ . 
వివరాలు కనుకుక్ంటే, ఆమెకు పెళిళ్ కాలేదట. దగగ్రి బంధువులూ ఎవరూ లేరు. పర్భుతవ్ం వారు నిరవ్హించే వృదాధ్శర్మం లో 

ఉంటుందని చెపాప్రు. 
       ఒక వయసు దాటిన తరావ్త ఆడవారికి ఎదురయే గైనిక సమసయ్ అమెకుండడం వలల్,  గరాభ్శయం తీసెయాయ్లని నిరణ్యించాము. 
ఆమెకు ఆపరేషన విషయం చెపిప్ , అనుమతి తీసుకుందామనుకుంటే, నేను గానీ, తోటి డాకట్రుల్, నరుస్లు గానీ చెపేప్ విషయం,  ఆమెకేమైనా 
అరథ్ం అవుతోందా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. మనిషిని చూసేత్ ఎకక్డో ఏదో ఏదో లోకం లో ఉంటుంది.  

నేను మాటాల్డడం మొదలు పెటాట్క  ఒకటి రెండు క్షణాలు నా వంకచూసుత్ంది. ‘పరేల్దు ఈమెతో నేనేదైనా చెపప్గలను అనుకునే 
లోపలే చూపు ఎటో తిపిప్ కిటికీ వంక చూసూత్ ఉంటుంది. ఏదడిగినా మాటాల్డదు. చెపప్దు. బటట్లు సవరించుకుంటూ కూరుచ్ంటుంది.  

మానసిక వైదుయ్లిన్ పిలిపించాం కానీ, ఆమె వాళళ్తో కూడా ఏమీ మాటాల్డలేదు.  
ఎవరూ లేని కారణం వలల్ ఆపరేషన కు కావలసిన అనుమతి కోసం పర్భుతావ్నికి అపైల్ చేశాము. ఆ పరిమ్షన రావడానికి కొంత 

సమయం పడుతుండగా, ఆమెను మళీళ్ హాసట్ల కు పంపించవదద్నీ, ఆపరేషన అయి, కోలుకునే వరకూ వారడ్ లోనే ఉంచమనీ చెపాప్ను.  
అనిన్టికనాన్ పెదద్ సమసయ్ ఏమిటంటే, హాసిప్టల లో చేరాచ్క అది మూడో రోజు. మూడు రోజులున్ండీ ఏమీ తినకుండా కూరుచ్ంది. 

ఆరోజు ఆపరేషన కు పైనుండి పరిమ్షన వసుత్ంది. కనీసం ఒకక్ రోజైనా ఆమె ఏదైనా తీసుకుంటే , ఆ తరావ్త రోజు సరజ్రీకి  పోసట్ చెయొయ్చుచ్ 
అనుకునాన్ను.  హాసిప్టల ఫుడ తినలేకపోతోందని, మంచి రెసాట్రెంట నుండి ఏవేవో తెపిప్ంచాము. వాటి వంక కనెన్తిత్ కూడా చూడలేదు.  

"ఆపరేషన ముందు రాతిర్ నుండీ తినకపోతే చాలు మామామ్, మూడు రోజులకక్రేల్దు." వేళాకోళంగా అనాన్రు మా నరుస్లు. 
పేషంట మాతర్ం వాళల్మాటలకూ తనకూ ఏమీ సంబంధం లేనటేల్ చూసూత్ కూరుచ్ంది.  
“నవువ్లాటలు ఆపి, ఆమె తినేలా ఏదైనా చెయయ్ండి.”  
నా పకక్నునన్ నరుస్లతో చెపాప్ను.  
“తినిపించడం , తాగించడం, పేషంటల్ను ముదుద్ చెయయ్డం మీ బెసట్ ఫెర్ండ కే తెలుసు మేడం.” 
“సరే , తనని పిలిపించండి. ఇవాళ ఎలాగైనా పేషంట తో  ఏదో ఒకటి తినిపిసేత్ తపప్ ఎవరికీ లంచ బేర్క లేదు అని పకక్ బెడ కు 

వెళాళ్ను.  
ఆ పేషంట పేరు మరియం. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe] 2018 

   2       డాకట్ ర్ చెపిప్న కథలు – డా.చందు ౖ లజ 

నరుస్లు ఎవరికో ఫోన చేసేత్,  నా బెసట్ ఫెర్ండ వచిచ్ంది. పేషంట ని చూసింది.  ఒక అరగంట లో వసాత్నని , పరిమ్షన తీసుకుని 
వెళిల్ంది.  ఆమె కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉనాన్ం.  

ఆమె వచేచ్లోగా ఒక కథ చెపప్నా...  
PPP 

లిలీల్ నలల్గా ఉంటుంది.  
అవును , పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్లోని ఒక పలెల్టూరోల్ పుటిట్ పెరిగిన లిలీల్ నలల్గా ఉంటుంది.  
చాలా ఏళల్ కిర్తం ఆ ఊళోళ్ పనిచెయయ్డానికి  ఒక ఆంగోల్ ఇండియన నరస్ వచిచ్ంది.  ఆమె చేతులోల్ పుటిట్న తన చినన్ కూతురికి,  ఆ 

నరస్ పేరే పెటుట్కునాన్డు నరసింహులు. ఆమె మనుషులపటల్ ఎలా పేర్మగా ఉండేదో, ఎంత దయ చూపేదో చినన్ తనం నుండీ వినీ వినీ,  
లిలీల్ తను కూడా నరస్ కావాలని అనుకునేది.   

ఆమె కావాలనుకునన్టేల్ ఆమెను నరిస్ంగ లో చేరిప్ంచాడు నరసింహులు.  
 అతనికి తండిర్ కటిట్ంచిన ఇలుల్ంది. తన వాటాకొచిచ్న పొలం ఉంది. పొలం మీద అపుప్ ఉంది. పెదద్ కూతురికి పెళిళ్ చేశాక ఆ అపుప్ 

మరింత పెరిగింది.  
నరిస్ంగ పాసై, ఇంటికి రాబోయే ముందు, తనతో బాటు చదువుకునన్ కేరళ అమామ్యిలు  గలఫ్ దేశాల ఇంటరూవ్య్లకు వెళుత్ంటే,  

వాళళ్తో కలిసి తను కూడా వెళిళ్ంది. ఉదోయ్గం కూడా వచిచ్ంది. మనదేశంలో వచేచ్ జీతం తో పోలిసేత్ చాలా ఎకుక్వ. కానీ తనని వంటరిగా 
వేరే దేశానికి పంపించడం తలిదండుర్లకిషట్ం ఉంటుందో లేదోనని ఉదోయ్గం వచిచ్న విషయం దాచి పెటిట్ంది. 
       ఇంటికెళిళ్ చూసేత్, పరిసిథ్తి ఏమీ బాగోలేదనిపించింది. వయ్వసాయం కోసం చేసిన అపుప్లు, అకక్ పెళిళ్కోసం చేసిన అపుప్లు 
కనిపించాయి.  ధరలేక ఇంటిముందు కుపప్బోసిన కాయలు. వాటినెకక్డ పారెయాయ్లోనని అమామ్ నానన్లు చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు.  

ఇంటికి వచిచ్న దగగ్రున్ండీ, రోజంతా ఒకే ఆలోచన, ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి ఎలా చెపాప్లా, అమామ్నానన్లిన్ ఎలా ఒపిప్ంచాలా 
అని. 

  కూతురెపుప్డూ ఆలోచనలోల్ మునిగి ఉండడం చూసింది తలిల్. పిలల్ మనసులో ఎవరైనా ఉనాన్రేమో, ఆ విషయం తమతో ఎలా 
చెపాప్లోనని ఆలోచిసోత్ందనుకుంది.  

“అకక్ పెళిళ్ అయింది.  నీ పెళిళ్ కూడా చేసేత్ ఒక పని అయిపోతుంది.” 
“పెళాళ్? పెళేళ్మిటి? నేను ఉదోయ్గం చెయాయ్లి.” 
“ఏ వూళోళ్ కుదురుదోద్ సమమ్ంధం? ఆళళ్కిషట్మైతే చేదుద్వుగానిలే. ” 
“కాదు కాదు. నేను ఉదోయ్గమే చేసాత్.”  
రాతిర్ భోజనాలయాయ్క,  వరండా మెటల్ మీద కూరుచ్ంది. చలి తగుగ్తోంది. ఆరు బయట మంచం మీద పడుకుని తండిర్ ఆకాశం వంక 

చూసుత్నాన్డు.  
ఎపప్టాల్నే చుకక్లు, చందుర్డు భూమీమ్ద మనుషులేం చేసుత్నాన్రో చూసేందుకొచాచ్రు   
“నానాన్” పకక్నే కూరుచ్ంది. ఏదో చెపప్డానికి వచిచ్ందని, 
“చెపుప్.”  
“నానాన్ , నేను ఉదోయ్గానికెళాత్ను.” 
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“అలాగే.” ఇంకా ఆకాశం వంకే చూసుత్నాన్డు.  
“నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్ంది.” ఉదోయ్గం ఎకక్డో , జీతం ఎంతో చెపిప్ంది. 
నరిస్ంహులు లేచి కూరుచ్నాన్డు. 
“ఎడారి దేశానికి వంటరిగా వెళాత్వా? వదుద్.”  
“నాతో చదువుకునన్ అమామ్యిలు చాలా మందే వెళుత్నాన్రు నానాన్.”  
ఆయన మౌనంగా ఉనాన్డు.  
“ఎలా నానాన్ మరి . ఈ అపుప్లెలా తీరుసాత్వు?”  
“పొలం అమేమ్సి నీ పెళిళ్ చేసాత్ను. పడుకో.” ఇక మాటాల్డేదేమీ లేదనన్టుట్ పడుకునాన్డు.  
లిలీల్ తలిల్ పకక్న పడుకుంది. కొనిన్ సారుల్ పడుకోవడం అంటే రాని నిదర్ కోసం పర్యతన్ం చెయయ్డం.  

PPP 
 
ఉదయానేన్ నిదర్లేచి తయారయి కూరుచ్ంది. తలిల్ దండుర్లని ఎలా ఒపిప్ంచాలోనని ఆలోచిసూత్ బంతిపూల మొకక్ల మధయ్ 

తిరుగుతోంది. 
 చినిన్ చినన్ మొకక్లకు కాసిన నలల్ని వంకాయలిన్ , నూగుతో మెరుసుత్నన్ బెండకాయలిన్ చూసోత్ంది.  
ఎవరో వచిచ్నటట్నిపిసేత్ గేటు వైపు చూసింది.  
చేపలమేమ్ సుబుబ్లొచిచ్ ఇంటి ముందు చేపలతటట్ దింపి కూరుచ్ంది.  
“అబాబ్, చేపల వాసన. మాకేం వదుద్ సుబుబ్లూ.” ముకుక్ చిటిల్సూత్ చెపిప్ంది లిలీల్. 
“నేనే రమమ్నాన్నులే” అంటూ తలిల్ బయటికి వచిచ్ంది.  
బుటట్ లో చేపలు ఇంకా పార్ణం ఉనన్టుట్ అపుప్డపుప్డు కదులుత్నాన్యి.  
"ఎందుకమామ్ ఇవి, మనింటోల్ ఇనిన్ కూరలు పెరుగుతుంటేనూ, ఏ వంకాయలో, బెండకాయలో వండొచుచ్ కదా." బుటట్ లో 

కదులుతునన్ వాటి వంక అయిషట్ంగా చూసూత్ అంది.   
“ఇవాళ అకోక్ళొళ్సుత్నాన్రే.” చేపలెందుకు కొంటోందో కారణం చెపిప్ంది తలిల్.  
ఓ గంట తరావ్త అకాక్, బావా వచాచ్రు.  
ఎరర్టి చీర కటుట్కుంది లిలీల్ అకక్ . మెడలో మూడు చికుక్పడిన హారాలునాన్యి. మూడింటిలో రెండు పెళిళ్కి సంబంధించినవి. చెవుల 

నుండి తలలోకి పాకుతునన్ గొలుసులు, నడినెతిత్ నుండి వేలాడుతునన్ డిసెంబర పూల మాల. నిండుగా పసుపు రాసిన కాళల్కు గజెజ్ల పటీట్లు! 
తమ ఇంటోల్ పుటిట్ పెరిగిన అకేక్నా అని అనుమానం వచిచ్ంది లిలీల్కి.   
అకక్ భరత్ పొడుగాగ్, తెలల్గా ఉనాన్డు. తెలల్టి పాంట మీద,  గులాబీ రంగు చారల చొకాక్ వేసుకునాన్డు. బస దిగి ఇంటివరకు నడచి 

వచేచ్సరికే అలిసిపోయినటుట్నాన్డు. వంటి మీదునన్ చొకాక్ అకక్డకక్డా తడిసి పోయి ఉంది.  
అలుల్డికి మరాయ్ద చేసి, కూరోచ్బెటిట్ ఫాన వేశారు. ఇంటి వదద్ అందరి కుశలమూ కనుకుక్నాన్రు. పెరుగుతునన్ ఎండలకు కొంచం 

నొచుచ్కునన్టుట్ మాటాట్డారు.  
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అవీ ఇవీ మాటాల్డుకునాన్క,  లిలీల్ పెళిళ్ సంగతి అడిగాడు అతను.  
“లిలీల్కి పెళిళ్ చెయయ్రా?”  
“చినన్పిలేల్ కదా బాబూ.” 
“ఉమ కూడా చినన్పిలేల్ కదా.” భారయ్ వంక చూసి నవావ్డు. గడపలో నిలుచ్నన్ అకక్ సిగుగ్పడింది.  
లోపలికెళళ్డం ఇషట్ం లేనటుట్ ఇంకా గడపలోనే నిలబడి భరత్ వంక చూసోత్ంది.  
“మా బాబాయి కొడుకునాన్డు. కానిసేట్బుల గా చేసుత్నాన్డు. కాకపోతే, కొంచం పటిట్ంపులెకుక్వ. చదువుకునన్ పిలల్ వదద్నాన్రు. 

మీకిషట్ం లేకపోతే ఇంటిదగగ్రే ఉంటుందని చెపాప్ను.” 
సంబంధం గురించి ఇంకా చెపుత్నాన్డు. 
చెలెల్లికి సంబంధం చూసుత్నన్ందుకు, తమ కుటుంబ బాధయ్తలు తనవిగా అనుకుంటునన్ందుకు లిలీల్ వాళళ్ అకక్ ఎంతో 

సంతోషపడింది.  వాళొళ్చిచ్న అరగంటలోనే భరత్కు  తినిపించాలని, తాగించాలని, మరాయ్దలకు లోటు రాకూడదని హడావుడి  పడుతోంది. 
       లోపలికెళిళ్నటేట్ వెళిళ్ కాఫీ తెచిచ్ అతనికిచిచ్ంది. చెయియ్ చాపి కాఫీ అందుకుంటుంటే లిలీల్ అతని చేతి వంక చూసింది. చేతి నిండా 
దారాలు. కాశీ దారాలు, ఎరర్దారాలూ.  

“లిలీల్ పేరు కూడా బాగోలా. మారిసేత్ నయం  ” కొతత్లుల్డు అభిపార్యపడాడ్డు. 
మంచి సంబంధం రావాలి గానీ, పేరు మారుచ్కోడానికేముంది? 
లాటరీ తగిలిన టికెట కొనేందుకు, రూపాయి ఖరుచ్ పెటట్డానికి వెనకాడతారా ఎవరైనా?   
“రషిమ్క అని పెటుట్కోవే. మొనన్ మా ఆడపడుచు కూతురికోసం అనుకునాన్ం కానీ, ‘నే’ అక్షరం మీదే రావాలనాన్రు. అందుకని నేతర్ 

అని పెటాట్ము. నచిచ్ందా పేరు?”  
  లిలీల్ వెనకే నిలుచ్ని, ఆమె భుజం మీద గడడ్ం ఆనించి అడిగింది అకక్.  
పర్యాణం లో అలిసిపోయిన అలుల్ణిణ్ పడుకోమని చెపేత్ , నిదర్పోడానికి లోపలికి వెళాళ్డు. 
తలిల్ చేపలిన్ శుభర్ం చేసుత్ంటే, పెదద్కూతురు పకక్నే నిలబడి.   
"అమామ్ ఆయనకు ఫైర అంటేనే ఇషట్ం.”  చెపిప్ంది.  
లిలీల్ వంక తిరిగి “చేపలు తోమరాదే?  నువివ్ంక అనీన్ నేరుచ్కోవాలి. మా మరిది పకాక్ నాన వెజిటేరియన" 
"పకాక్, తొకాక్? నేను చచిచ్నా చేపని ముటుట్కోను."  
"పెళల్యాక నువేవ్ వండుతావు. నేను చూడనా." చెలెల్లిన్ చూసి నవివ్ , ముదుద్గా తలమీద కొటిట్ లోపలికి వెళిళ్ంది.  
ఇదివరకు అకాక్ చెలెల్ళల్కు  ఒకక్ క్షణం పడేదికాదు. గొడవలు పడుతూనే ఉండేవాళుళ్. అకక్ చిందించే ఈ సామరసయ్పు నవువ్ల కనాన్ 

ఆ తగాదాలే నయమనిపించింది.  
తలిల్ క్షణం తీరిక లేకుండా పనిచేసూత్నే ఇంది. భోజనాలు అయిన గంటకే, పకోడీలు. టీ ఇచిచ్న రెండు గంటలకే , రాతిర్ భోజనాలు.  
సీవ్టల్నీ, బజీజ్లనీ, ఇంకోటనీ పొదుద్ణుణ్ండీ పొయియ్కి విశార్ంతి లేదు.  
అలుపు లేకుండా అకక్ కూడా సందడి చేసోత్ంది. అయిన దానికీ కానికీ,  భరత్ మీద అలుగుతోంది.  
"చూడమామ్ ఈయనా" అంటూ తలిల్కి ఫిరాయ్దులు చేసోత్ంది. గారాబాలు పోతోంది. భారయ్ అలకల అలల్రిని పూరిత్ సాథ్యిలో 

ఆసావ్దిసుత్నాన్డు చారల చొకాక్ అలుల్డు.  
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కొంత సేపటికి హఠాతుత్గా తన పెదద్రికం గురొత్చిచ్ చెలిల్ పెళిళ్ మాటలు మాటాల్డుతోంది. 
“మంచి  సంబంధం నానాన్. ఈయనంత కాదు గానీ అబాబ్యి తెలల్గానే ఉంటాడు. మంచి ఫామిలీ. అసస్లు ఆడాళళ్ని బయటికి 

పంపించరు. పెళీళ్ పేరంటాలకు తపప్, ఆడాళుళ్ బయటికెళాళ్లిస్న పనిలేదు.” చెలెల్లిన్ వాళుళ్ ఒపుప్కోవడం ఎంత అదృషట్మో వివరిసోత్ంది. 
తనెంత చెపిప్నా సరే సంబంధం పటల్ ,తలిల్తండుర్లు పెదద్గా ఉతాస్హం చూపనందుకు ఆమెకు అసహనంగా ఉంది.  
“దాని రంగుకు వాళల్సలు చేసుకుంటాననడమే ఆశచ్రయ్ం” చిరాకు అణుచుకోలేక అంది.  
అకక్ మాటలు వింటునన్ లిలీల్ ఒక సారి తలిదండుర్ల ముఖాల వైపు చూసింది. ఇదద్రీన్ చూసుత్ంటే దిగులయియ్ంది. జాలి వేసింది.  
ఎకక్డికీ వెళాళ్లిస్న అవసరం లేనపప్టికీ , నడుచుకుంటూ బయటికి వెళిళ్ంది. వెంకాయమమ్ గారి కూరగాయల తోట వరకూ నడిచి 

వెళిళ్ంది. దడి మీద కాసిన చినిన్ చినిన్ కాకరపిందెలిన్ తడిమింది. పసుపప్చచ్ కాకరపువువ్లిన్ వాసన చూసింది. పగలు పూసే పూలకు వాసన 
బాగుండదని  మనసులోనే అనుకుంది.  

బావకు కాఫీ ఇసుత్నన్ అకక్ గురొత్చిచ్ంది.  
ఆ సిగుగ్, నంగి నవువ్లు.  
‘పెళళ్ంట పెళిళ్. ఛీ నాకు పెళొళ్దుద్ . వదద్ంటే వదుద్.’ అనుకుంది 
నానన్తో గటిట్గా చెపాప్లని అడుగులు వేసూత్ ఇంటివైపు నడుసోత్ంది.  
“ భూమి సొటట్ పడుదేద్మో పిలాల్. మెలల్గా నడువు ” ఎదురుగా వచేచ్ రతాత్లు చెపిప్ంది.  
ఇంటికి వెళేళ్ సరికి ఇలల్ంతా సరుద్తూ కనిపించింది తలిల్.  
“ఎకక్డికి వెళాళ్వే . అకాక్ బావా నీ కోసం చూసి చూసి వెళిళ్పోయారు.” 
“అమమ్యయ్, వెళాల్రా?”  
“ఏమామ్టలే ? పెళిళ్ టైముకు ఒళుళ్ చెయాయ్లంట. రంగు రావడానికి కీర్మేదోరాసుకోమని మీ అకక్ మరీ మరీ చెపిప్ వెళిళ్ంది.”    
“ఛీ..ఛీ. నేను పెళిళ్ చేసుకోను.”  
“ఇలా అనన్వాళళ్ని చాలా మందినే చూశాను.” 
ఇలుల్ సరేద్సి పడుకోవడానికి వెళిళ్ంది. అకాక్ వాళుళ్నన్ మూడురోజులూ,  తలిల్ నిదర్పోవడం చూడలేదు. ఆమె నిదర్పోతుంటే, దగగ్రగా 

వెళిళ్ చూసింది. ఊపిరి పీలుసుత్ందా లేదా అని.  
తండిర్ దగగ్ర కూరుచ్ని మెలల్గా మాటాల్డుతోంది.  
“నానాన్, నేను ఉదోయ్గానికి వెళాల్లిస్ందే.” 
లిలీల్ వంక చూశాడు.  
“నాకా చెతత్ పెళిళ్ చేశావో.. చూడు నీతో ఎపప్టికీ పలకను. పారిపోతాను.”  
వేలితో తండిర్ని బెదిరించింది.  
కూతుళళ్ని ఎంత పేర్మగా పెంచుకుంటే ,  వాళళ్ బెదిరింపులకు అంత భయపడాలి.  
‘ఆడపిలల్కు పెళిళ్చెయయ్కుండా, ఎకక్డికో ఉదోయ్గానికి పంపడం,  తండిర్గా బాధయ్త లేనటుల్’ అనుకుని కూతురి వంక దిగులుగా 

చూశాడు నరిస్ంహులు.  
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తండిర్ మొహం చూసేత్ జాలేసింది.  
‘పాపం, తనని బాధ పెటట్లేడు. పంపించలేడు. అయినా సరే వెళాళ్లి. తండిర్కినిన్ కషాట్లుండకూడదు.’ 
“ఏం భయం ఉండదు నానాన్. నా ఫెర్ండస్ అంతా వెళుత్నాన్రు. అకక్డ నాకొచిచ్ంది, గవరన్మెంట ఉదోయ్గం. ఏం భయముండదట. 

ఫెర్ండ వాళళ్ పినిన్ సునీత అకక్డే పనిచేసుత్ంది కదా. ఆమె ఇండియా వచిచ్ంది. మళీళ్ తిరిగి  పదహారో తారీకు తిరిగి వెళుత్ందంట. ఆమెతో 
కలిసి  వెళాత్ను.”  

“అపుప్లు తీరుచ్కుందాం నానాన్. ఆ తరావ్త పొలం , వయ్వసాయం నీ ఇషట్ం.  చేసేత్ చెయియ్, లేకపోతే లేదు. ఇక అపుప్లు చెయొయ్దుద్ 
నానాన్.”  

పెరిగిన గడడ్ం పటుట్కుని బతిమలాడుతోంది.  
కొనిన్ నిరణ్యాలు ఇషట్ం ఉనాన్ లేకపోయినా జరిగిపోతుంటాయి. చూసూత్ ఉండాలి తపప్ ఇంకేమీ చెయయ్లేము. పిలల్లు నచిచ్న వైపు 

అడుగులు వేసాత్మంటే ఆపలేము.  
వాళళ్ మీద పేర్మతో నూ, ఆపితే బాధపడతారనన్ భయంతోనూ !   
“ఆ పెళిళ్ కూడా నాకొదుద్ నానాన్. ఆ అలుల్ళుళ్, ఆ మరాయ్దలు, నాకొదుద్.” మొహంలో అయిషట్మంతా మొహం లో కనిపించింది.  
ఆ క్షణంలో ‘పాపం ఈ పిలల్కు పెళిళ్చేయడమేంటి’ అనిపించింది నరిస్ంహులికి   

PPP 
మనమునన్ చోటికి ఆహారం రాదు.  
అదునన్చోటికి పోతే వలస అంటారు.  
 మొదటి సారి ఎయిర పోరట్ అంతా కొతత్గా ఉంది.కూతురితో బాటు లోపలికి వెళళ్బోతుంటే తండిర్ని ఆపేశారు.  
ఎయిర పోరట్ నిండా ఎంతో మంది మనుషులు . ఎవరి లోకంలో వాళుళ్నాన్రు. ఒకరి గొడవ ఇంకొకరికి పటట్దు.  
“సునీత గారెవరో వసాత్రనాన్వు కదమామ్.”  
ఆమెకూక్డా అదే అనుమానమొచిచ్ంది.   
ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే, తను వంటరిగా వెళాళ్లా అని లోపల గుబులుగా అనిపించింది. అది బయటికి కనబడితే తండిర్ ఉదోయ్గానికి 

వెళళ్నీయడని భయం వేసింది.  
“లోపల ఉంటారులే నానాన్ . బయట నిలబడరు కదా.”  
వెళళ్కుండా అకక్డే నిలబడడ్ నరిస్ంహులిన్ చూసి,  
“నాకేం కాదు నానాన్. నువువ్ జాగర్తత్గా ఊరికెళుళ్. దిగులు పడకూ.” తండిర్కి ధైరయ్ం చెపిప్ంది.  
 ఏజెంట పంపిన టికెట , పాస పోరట్ ని గటిట్గా పటుట్కుంది. బాగ లోపల ఉనన్ ఎంపాల్యెమ్ంట ఆఫర లెటర ని పదే పదే చూసుకుంది.  
తన ఫెర్ండ వాళల్ పినిన్ ఎకక్డా కనిపించలేదు. ఫల్యిట లో కూరుచ్నే వరకూ ఆమె కోసం వెతుకుతూనే ఉంది లిలీల్.  భయానికి ఓపిక 

తకుక్వ. ఎంతో కాలం నెతిత్ మీద కూరోచ్లేదు. కాసేపటికి ఎటు పోతుందో పోతుంది,  ఇంకెవడి నెతిత్నో ఎకక్డానికి.   
మొదటి సారి ఎయిర పోరట్ అనుభవం,  పైగా ఇంటరేన్షనల పర్యాణం, ఎలా ఉంటుందంటే ఈతరానివాడు సముదర్ంలో 

పడినటుల్ంటుంది. 
ఇమిమ్గేర్షన దాటి వచాచ్క గానీ తెలియదు, ఒడుడ్కు కొటుట్కొచిచ్ పడడానికి ఈత రానవసరం లేదని.   
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ఇమిమ్గేర్షన దగగ్ర వేరే వరుసలో ఆ దేశపు ఆడవాళుళ్నాన్రు. శరీరానన్ంతా నలల్ని దుసుత్లతో కపుప్కుని నిలబడాడ్రు. వాళళ్ని చూశాక, 
తను సరిగా దుసుత్లు వేసుకోనటట్నిపించింది లిలీల్కి. తన వంటిమీద కూడా అలాంటిదేదో ఉంటే  గానీ మరాయ్దగా ఉండదనిపించి  
ముడుచుకుపోయింది.  

తనతో బాటు , ఉదోయ్గానికి వచిచ్న ఇంకా పదిహేను మంది అమామ్యిలిన్“ఫసట్ టైం?” అని అడిగి ఆపేశారు. 
'ఏమిటి? లోకంలో ఇంత సైజు మనుషులు కూడా ఉంటారా?'  అనిపించేంత భారీ కాయంతో  ఒక పోలీసు వచాచ్డు.  
 ఒక పేపర కారట్న నుండి, నుండి తినే పదారాథ్లను చేతిలో తీసుకుని తింటునాన్డు. అతని చేతినిండా  నూనె, ఉపుప్, అంటుకుని 

కనిపిసుత్నాన్యి. అకక్డే ఉనన్ ఫిర్జ నుండి కోక టిన తీసి తాగుతూ, వేరే పోలీసులతో  అరబిక లో మాటాల్డుతునాన్డు. ఆడపిలల్ల గుంపు ని 
చూసి తలకాయలు లెకక్ పెటాట్డు. తను పటట్ని కురీచ్లో సరుద్కుని కూరుచ్ని ఒకొక్కక్రి పాస పోరట్ అడిగి చూసుత్నాన్డు. లిలీల్ పాసోప్రట్ చూసి 
పకక్న పెటట్బోతుంటే లిలీల్ తన చేతితో దానిన్ తీసుకోబోయింది. అమె చేతి మీద చెయియ్ వేసి అదిమి పెటాట్డు.   

 బలంగా చెయియ్ అదిమి పెటట్డంతో భయంగా చూసి చెయియ్ లాగేసుకుంది. పాస పోరట్ తీసుకోవదద్ని కళళ్తో చెపూత్, తల అడడ్ంగా 
ఆడించాడు. పాస పోరుట్లనిన్ంటినీ ఒక కవర లో వేశాడు.   

వారందరీన్ , ఒక లైనుగా తీసుకెళిళ్ పెదద్ వాన ఎకిక్ంచాడు. పాస పోరుట్లునన్ కవర డైరవర కు ఒపప్జెపిప్ ఏదో చెపాప్డు.   అపప్టికి 
అరథ్ రాతిర్  దాటి మూడయియ్ంది. విశాలమైన రోడల్ మీద మనుషులేలేరు. వాన వెళుత్నన్ శబద్ం తపప్. వాన లో ఉనన్ ఆడవాళుళ్ కూడా ఎవరూ 
ఎవరితోనూ మాటాల్డుకోవడం లేదు. అందరిలోనూ ఏదో భయం . ఎకక్డికి తీసుకెళాత్రు?  

పావుగంట పర్యాణం తరావ్త ఒక బిలిడ్ంగ ముందు ఆగింద వాన.  
అదొక చకక్టి గెసట్ హౌస. ఉదోయ్గాల కోసం వేరే దేశాలనుండి వచేచ్ సతరీలు దిగడానికి ఏరాప్టు చేశారు. వాళళ్ దేశపు 

ఆచారాలపర్కారం కటిట్న బంగళా. బయటి నుండి చూసేత్ అంతా మూసేసినటుల్ ఉంది. ఎతైత్న ఇనపగేటు. లోపల పాలరాతి పార్ంగణం 
మధయ్లో నీళళ్ ఫౌంటైన ఉంది. అకక్డకక్డా పూల చెటల్ కుండీలు ఉనాన్యి.  

 అనిన్ ఫారామ్లిటీస పూరిత్ చేసుకుని , పోసిట్ంగ ఎకక్డో తెలిసి,  ఆ ఊరికి చేరుకునే సరికి రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది. ఆ కొదిద్ 
కాలం ఆడపిలల్లుండేందుకు కటిట్న బిలిడ్ంగ,  అనిన్ సదుపాయాలతో చాలా అధునాతనంగా ఉంది.    

అదే కాంపస లో గెసట్ హౌస కి ఆనుకుని నరిస్ంగ హాసట్ల ఉంది. అదొక మూడంతుసుత్ల మేడ. హాసట్ల లో ఒక రూముకు ఇదద్రు 
నరుస్లు చొపుప్న ఉండాలట. సీనియర నరుస్లు,  వయ్కిత్గత సేవ్చఛ్కోసమై ఒకొక్కక్రూ ఒకోక్ రూం తీసుకునాన్రు. హాసట్ల చాలక,  గెసట్ హౌస 
లోని ఆరుగదులు కూడా ఆకర్మించుకునాన్రు. 

 నరిస్ంగ హాసట్ల కూ, గెసట్ హౌస కూ ఒకరే సంరక్షకురాలు. ఆమె గది గెసట్ హౌస బయట వరండాలో ఉంది. ఆవిడ ఊరెళిళ్ందిట. 
తలుపులు తీయడానికి సీనియర నరుస్లొచాచ్రు. అరథ్ రాతిర్ కొతత్గా వచిచ్న పదిహేను మంది అమామ్యిలనూ రిసీవ చేసుకునాన్రు. ఎవరిన్ 
చూసినా నయనతారంత అందంగా, ఆమెకనాన్ పొడుగాగ్ ఉనాన్రు. మళయాళం లో ఏదో మాటాల్డుకునాన్రు. పర్తివారి గొంతూ ఎంతో 
శార్వయ్ంగా ఉంది.  

వారికి వసతి ఎకక్డ ఎకక్డ చూపించాలా అని ఆలోచించి, సెకూయ్రిటీ గా పనిచేసే సతరీ ఉండే రూం తాళాలు తెరిచి “ఆమె రెండు 
రోజులకు కానీ రాదు. ఇంతలో మీ పోసిట్ంగ అది రెడీ చేసాత్రు. అందాకా ఇకక్డ ఉండండి.” అని చెపిప్ వారి వారి గదులోల్కి  వెళిళ్ తలుపులు 
వేసుకునాన్రు.  వారాకర్మించేసిన గదులోల్కి రానివవ్డం బొతిత్గా ఇషట్ం లేని పని. 
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 సెకూయ్రిటీ గారడ్ రూమంటే, రూం లా లేదు. విశాలమైన హాలు. రెండు డబుల బెడస్ ఉనాన్యి. రెండు పెదద్ సోఫాలు, నాలుగు చినన్ 
సోఫాలునాన్యి. బెడస్ మీద, సోఫాల మీద అందరూ అడడ్ దిడడ్ంగా పడుకునాన్రు.. కొందమంది నేల మీద చాపలు పరుచుకుని 
పడుకునాన్రు. లిలీల్ వెళేల్ సరికి ఎకక్డా చోటు లేదు. తన పెటెట్లో ఉనన్ దుపప్టి తీసుకుని బయటికి వచిచ్ంది.  

వరండాలో పెదద్ ఇనప పెటెట్ ఉంది. దాని మీద పడుకుంది. ఎడారి చలికి, పెటెట్ చలల్గా ఉంది. దాని మీద పడుకుని ఆకాశం వంక 
చూసింది.  ఆకాశంలో అనీన్ తెలిసిన నక్షతార్లు కనిపించాయి.  

ఇకక్డ నాలుగైంది అంటే అకక్డ ఆరుదాటి ఉంటుంది.  
 నానన్ కు మెలకువ వచేచ్సి ఉంటుంది. 
ఆలోచిసూత్ ఉంటే నిదర్పటిట్ంది.  
రెండోర్జుల తరావ్త వసుత్ందనుకునన్ సెకూయ్రిటీ ఉదోయ్గి తెలల్వారగానే వచేచ్సింది.  
తన రూం తలుపులు తీసి ఉండడం, గది నిండా అడడ్ దిడడ్ంగా నిదర్పోతునన్ ఆడపిలల్లిన్ చూసింది.  
చేతిలో ఉనన్ కరర్తో లిలీల్ పడుకునన్ పెటెట్ పై కొటిట్ అరబిక లో ఏదో అనన్ది. కళుళ్ మూసుకుని గొంతు వింటే ఆవిడ ఆడమనిషి 

అనుకోవడం కషట్ం. ఆమె దుసుత్లు విచితర్ంగా ఉనాన్యి. 
వెంటనే లేచి కపుప్కునన్ దుపప్టి మడతలు వేసి మూలగా నిలబడడ్ది.  
నడివయసు దాటినటుల్నన్ది.  మనిషి చాలా పొడుగు.  చందమామ కథలోల్ మంతర్గతెత్ లా ఉంది ఆమె ఆకారం. ముఖం లో కూడా 

అదే తరహా కాఠినయ్ం.  
 బయటికి వచిచ్ పై అంతుసుత్ల వైపు చూసూత్ కోపంగా అరబిక లో పెదద్గా అరుసోత్ంది ఆమె. 
ఆ అరుపులు విని పై నుండి సనన్గా పొడుగాగ్ ఉనన్ ఒక మళయాళీ నరస్ వచిచ్ంది.నాజూకు నైటీ వేసుకుని, పొడుగాటి జుటుట్ని 

కొపుప్లా చేసి నెతిత్మీద కిల్ప పెటుట్కుంది. కాళల్కు సొగసైన సిల్పప్రస్ వేసుకుంది. మునివేళళ్తో నైటీ పైకి పటుట్కుని మెటల్ మీద నడుచుకుంటూ 
వచిచ్ంది.  

వంటికి ఏదో కీర్ం పటిట్ంచినటుల్ంది. చకక్టి పరిమళంతో గది నిండింది.  పాదాలోల్ ఒక దానికి మాతర్మే, సనన్టి బంగారపు చెయిన 
ఉంది.  

వచీచ్ రాని అరబిక లో ముసలమమ్కు ఏదో వివరించబోయింది.  
ముసలమమ్ అరిచింది.  
చేచి, కూల గా ఇంకేదో చెపిప్ంది.  
ముసలమమ్ కోపం భగుగ్మంది. విపరీతమైన కోపంతో చేతికందినవి బయట పడేసూత్ పెదద్గా అరుసోత్ంది.  
ఉదోయ్గాలకోసం వచేచ్వారిని ముసలమమ్ గదిలో ఉంచుతునాన్రు. పర్తి వారం ఒక కొతత్ బాచ దిగడం, తన రూంలో మకాం వెయయ్డం 

ఇదంతా ముసలమమ్ ఆగర్హానికి కారణం.  
కొతత్గా వచిచ్న పిలల్లందరూ భయపడిపోయారు. ఒక పావుగంట అరిచాక ఆవిడకు కోపం తగిగ్నటుట్ంది. అరచి అరచి లోపలికి వచిచ్ 

వంట చేసుకుని తిని నిదర్పోయింది.  
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ఇంతలోకి డూయ్టీ నుండి వచిచ్న నరుస్లు భోజనాలు తెచాచ్రు. అపప్టివరకూ జరిగిన గొడవ మరిచ్పోయి అంతా కలిసి గెసట్ హౌస లో 
ఉనన్ డైనింగ టేబిల మీద భోజనం చేసారు. ఎకుక్వ నాన వెజిటేరియన. . 

పైనుండే సీనియర మళయాళీ చేచీలు చెపప్డం ఏమిటంటే “ముసలాద్ని రూం కూడా మనదే. ఆవిడ ఆకర్మించుకునన్ది. కనక మీరు 
విచచ్లవిడిగా వాడుకోండని” చిటిట్ చేచిలకు బోధించారు.  అవి వంట పటిట్ంచుకునన్ కొతత్ పిలల్లు,ఆ గదిని ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ వాడుకుంటూ, 
వసుత్వులు చిందర వందర చేసుత్నాన్రు.  ఆవిడ అరబిక లో తిడుతూనే ఉంది. భాష అరథ్ం కాకపోతేనేమి, భావం అరథ్ం అవుతుంది కదా. 
ఆవిడ తిటట్గానే , వెంటనే ఇంటికి ఫోన చేసూత్ ఏడుసుత్నాన్రు.   

PPP 
ఉదోయ్గం లో చేరే వరకూ లిలీల్ మనసు మనసులో లేదు. వరండాలో ఇనపపెటెట్ మీద కూరుచ్ని ఎటో దీక్షగా శూనయ్ంలోకి చూసూత్ 

ఉంటుంది. భోజనానికి కూరోచ్దు. మాటలకూ కలవదూ. ఒంటరిగా వరండా లో పెటెట్ మీద కూరుచ్ని మౌనంగా కూరుచ్ంటోంది. అందరూ 
భోజనాలు అయినాక పేకాట ఆడుతునాన్రు. 

 రెండు రోజులు గడిచాయి.  మరాన్డు ఉదయానేన్ వాన వసుత్ంది.  మినిసీట్ర్ ఆఫీసుకు వెళాళ్లి.  తన ఉదోయ్గం ఎకక్డో, ఏ హాసిప్టల లో 
వేశారో వివరాలు తెలిసే రోజు.  ఆ రాతిర్  లిలీల్కి నిదర్పటట్లేదు. తెలల్వారు జామున మూడింటికే మెలకువ వచిచ్ంది. ఆ రెండు రోజులూ  
వరండాలోని ఇనప పెటెట్ మీదే నివాసం. మెలల్గా లేచి తన బటట్లూ, వసుత్వులూ సరుద్కుని కూరుచ్ంది. అయిదయింది. ఏడయియ్ంది. తెలల్ 
వారిపోయింది. పదకొండయినా వాన రాలేదు.   

తరావ్త తెలిసింది. ఆఫీసుకు ఇంకేవో సెలవలొచాచ్యని, ఇంకా రెండు రోజులు లేటవుతుందని. 
రెండు రోజుల సెలవలూ అయిపోయాయి. 
రేపటి ఉదయమైనా వాన వసుత్ందా? 
రాకపోతే?  
అసలు ఉదోయ్గాలనేవి ఉనాన్యా?  
చేతిలో పాస పోరట్ కూడా లేదు. ఇదంతా నిజమేనా?  
తనకేదైనా అయితే,  నానన్ ఏమైపోతాడు. ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంది లిలీల్. 
అమామ్యిలందరూ క్షణాలు లెకక్పెడుతూ ఎదురుచూసిన వాన, ఆరోజు ఉదయానేన్ వచిచ్ంది.   అందరికీ వేరే వేరే ఊళళ్లో పోసిట్ంగ 

వచిచ్ంది. 
ఆఫీసుకెళాళ్క అందరికీ ఒకే ఊరు, ఒకే హాసిప్టల అయితే బాగుండనుకునాన్రు. వేరవుతునన్ందుకు బాధ పడాడ్రు. ఆ 

నాలుగురోజులోల్నే ఎంతో కొంత సేన్హితులయాయ్రు 
 ఆ రోజు మధాయ్హన్ం గెసట్ హౌస కి తిరిగి వచాచ్రు. రోజు అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉనాన్రు. ఉదోయ్గాలొచేచ్శాయి. పై 

అంతసుత్లో ఉనన్ సీనియర అకక్లతో కూరుచ్ని తమకు పోసిట్ంగ వచిచ్న హాసిప్టల వివరాలు చెపిప్, ఆ ఊరి విశేషాలు చెపప్మని 
సతాయిసుత్నాన్రు. సంతోషంగా, ఇళల్కు ఫోనుల్ చేసి చెపాప్రు.  

ఆ మరాన్డు కొతత్ ఊరికి వెళాత్రు. రోజు ఎనిమిదిగంటల పని.  వారానికి రెండు రోజులు సెలవలు. మంచి జీతం.  
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అమామ్యిలందరూ డైనింగ టేబుల మీద కూరుచ్ని, గోలగోలగా నవువ్కుంటూ భోజనం చేసుత్నాన్రు. లిలీల్కి ఆకలి గా అనిపించింది. 
అందరితో కలిసి తినడానికి కూరుచ్ంది. టేబుల మీద  పెదద్ పెదద్ రొటెట్లునాన్యి. అవి తుంచడానికెంతో బలం కావాలి. రెండు ముకక్లు 
తుంచే సరికే చేతులు నొపెప్టాట్యి. పకక్నే  మసాలా లేని చపప్టి చికెన పులుసు. ఏమీ తినాలనిపించలేదు. 

మళీళ్ వచిచ్ పెటెట్ మీద కూరుచ్ంది. ఈ గెసట్ హౌస నుండి రేపెళిళ్పోతుంది. ఉదోయ్గం లో చేరుతుంది. హాసట్ల లో రూం ఇసాత్రు.  
 కడుపులో ఏదోగా ఉంది. అది ఆకలి కాదేమో. అనుకుంటూ పకక్కు తిరిగి కాళుళ్ ముడుచుకుని పడుకుంది.  
భుజం మీద చెయియ్ పడితే తలెతిత్ చూసింది. గది లో నుండి సెకూయ్రిటీ ఉదోయ్గి లిలీల్ పకక్నే నిలబడి ఉంది.  తనేదో తపుప్ చేసి 

ఉంటుందని, ముసలావిడ నిలదీయడానికి వచిచ్ ఉంటుందని , గభాలన్ పెటెట్ మీంచి దూకి నిలబడింది.  
లోపలి వాళల్ని చూపెటిట్ ఏదో అనన్ది.  
‘వాళల్ంతా తింటుంటే , నువువ్ తినవేంటీ?’ అనన్టుట్ . 
వదద్ని తల అడడ్ంగా ఊపింది. అకక్డే ఉంటే ఆమెకు కోపం వసుత్ందేమోనని అందరూ కూరుచ్నన్ చోటికి వెళళ్బోయింది . 

కూరోచ్మనన్టుట్ భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి నొకిక్ కూరోచ్బెటిట్ంది.‘కొంచం ఆగు’ అనన్టుట్ సైగ చేసి లోపలికి వెళిళ్ నలల్ని మూకుడు తెచిచ్ ఆమె 
ముందు పెటిట్ంది. అందులో లావుగా ముతక బియయ్ంతో వండిన అనన్ం, నలల్గా కాలిచ్న చేప ఉనాన్యి. అనన్ం నీళళ్ నీళళ్గా ఉంది . 

ఆవిడ పెటిట్నవేవీ తినగలిగేవి కాదు. అవి కాదనగలిగే వీలూ లేదు.  
లోపలికి ఒకక్ మెతుకు కూడా వెళళ్నంటోంది.  అరబిక లో  మాటాట్డుతూ లిలీల్ పకక్నే పెటెట్ మీద కూరుచ్ంది.  పులి, సేన్హంగా 

పలకరించి పకక్న కూరుచ్నన్టుట్ంది లిలీల్కి.  ఏమీ తినకుండా ఆమె వంక దొంగ చూపులు చూసూత్, తనలో తాను ముడుచుకుపోతోంది 
“ఇది తినూ” అని మూకుడులో ఉనన్ చేపని చూపించి,  “బాగుంటుంది తినమంది.” ముసలమమ్ మొహంలో కోపం లేదు. అలా అని 

నవువ్ కూడా లేదు.   
తనకు చేపలు, ఆ వాసనా పడదు. వదద్నన్టుట్ తలూపింది. ఆకలి లేదంది. ఎవరి భాషలో వాళుళ్ మాటాల్డుతునాన్రు. ఒకరి భాష 

ఇంకొకరి తెలియదు కానీ , ఇదద్రికీ అరథ్మైపోతోంది.  
   పెటిట్నవి  తిననందుకు  ఆమెకు కోపం వసుత్ందేమోనని భయపడుతూ చూసింది., లిలీల్ పకక్నే కూరుచ్ని , తన చొకాక్ కు అదాద్లు 

కుటుట్కుంటోంది. ఏదో కూని రాగం తీసోత్ంది. 
ఆవిడ వేసుకునన్ బటట్లు విచితర్ంగా ఉనాన్యి. పొడుగాటి అంగీ వేసుకుంది. అంగీ పైన కోటులాంటిది ఉంది. కింద లుంగీలా ఉనన్ 

పరికిణీ లాంటిది వేసుకుంది. ఎకక్డ చూసినా అదాద్లు, గవవ్లు, పూసలు గందరగోళంగా కుటిట్ ఉనాన్యి. తలకు ఒక శాలువాలాంటిది 
చుటుట్కుంది.  మధయ్లో కుటట్డం ఆపి పైవాళళ్ను చూపిసూత్ ఏదో చెపిప్ంది. లిలీల్కి అరబిక రాకపోతేనేమి, ఆ నరుస్లెంత గడుసువాళోళ్ 
తెలిసిపోయింది.  

కాసేపటికి ముసలమమ్ లోపలికి వెళిళ్ పడుకుంది. ఆవిడ నిదర్పోయాక ఆ చేప, అనన్ం ఉనన్ పేల్ట ఫిర్జ లో పెటిట్ంది.  
మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ లేచి తయారయింది.  తనను ఊరికి తీసుకెళేళ్ వాన వచిచ్ంది. తన సామాను తీసుకెళిళ్ వాన లో పెటిట్ంది. 

తవ్రగా రమమ్నమని డైరవర హడావుడి చేసుత్నాన్డు. ఒకక్ నిముషం అనన్టుట్ అతనితో చెపిప్ లోపలికి వెళిళ్ంది. ముసలమమ్తో వెళుత్నాన్నని 
చెపిప్ంది.  
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ఆమె లిలీల్ తలపై చేతోత్ రాసింది.  ముఖంలో నవువ్ లేదు.  కఠినమైన పదాలతో అరథ్ం కాని అరబిక భాషలో పార్రథ్న చేసింది. లిలీల్కి 
అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటూ.  

 ఫిర్జ లోంచి నినన్టి చేపనూ, అనాన్నీన్, ఒక డబాబ్లో వేసి ఇచిచ్ంది. 'ఊరెళాళ్క తపప్కుండా తినాలట.' చెపిప్ంది.  
లిలీల్ తలూపింది.  
ఉదోయ్గంలో చేరాక చేప, దుడుడ్ బియయ్పు అనన్ం ఉనన్ డబాబ్ని ఫిర్జ లో పెటిట్ంది.  
" నువెవ్టూ ఫిష తినవు. ఇవి ఎందుకు దాసుత్నాన్వో తెలియదు" అని  తోటి నరుస్లు కోపప్డి పారేసే వరకూ, చాలా రోజుల పాటు 

వాటిని ఉంచింది లిలీల్.  
PPP

పైన చెపిప్న లిలీల్యే నా బెసట్ ఫెర్ండ. మా యూనిట లో శర్దధ్గా పనిచేసే నరస్.  
నాకు బెసట్ ఫెర్ండ ఎలా అయిందంటే, డాకట్ర తన వృతిత్లో,“డాకట్ర ఇది మరచిపోయావు. ఇకక్డ తపుప్చేసుత్నాన్వు” అని నరస్ ఎతిత్ 

చూపితే ఆమె మీద కక్ష పెంచుకోగూడదట. ‘నువేవ్ంటి నాకు చెపేప్ది’ అని చినన్బుచచ్కూడదట. ఆమెని మన బెసట్ ఫెర్ండ అనుకోవాలట.   
పేషంట కు టీర్ట మెంట ఇచేచ్ సమయంలో నిమగన్మైతే తపప్ ఆ పొరపాటుల్ కనపడవు. అలా ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేసే 

నరుస్లునాన్రు. వాళళ్ నుండి ఫోన వసేత్ అదొక వారిన్ంగ బెల లాంటిది.  
లిలీల్ ఎనోన్ సారుల్, అలా వారిన్ంగ బెల కొటిట్,  నాకు బెసట్ ఫెర్ండ అయింది.  
 ఓ అరగంట తరావ్త ఒక డబాబ్తో తిరిగి వచిచ్ంది. ఆ డబాబ్లో ఉనన్ భోజనం తీసి పేల్ట లో పెటిట్ంది.  
అపుప్డే కాలిచ్ తెచిచ్న చేప వేడిగా ఉంది. లిలీల్ చెయియ్ ఊదుకుంటూ కొదిద్ కొదిద్గా తీసి ముళుళ్ లేకుండా తీసి పెడుతోంది. బాగా 

ముతక బియయ్ంతో వండిన అనన్ం. మరియం భోజనం పేల్టు చూడకుండా ఆ డబాబ్ని అటూ ఇటూ తిపిప్ చూసింది. అది తనదేనని 
గురుత్పటిట్ంది.  

 పరిచయమైన డబాబ్,  ఇషట్మైన ఆహారం! 
 లిలీల్ బతిమలాడుతూ పెడుతుంటే, డబాబ్ని తిపిప్ తిపిప్ చూసుకుంటూ భోజనం చేసింది మరియం.  
 కానీ లిలీల్ని మాతర్ం గురుత్పటట్లేదు మరియం.  
అందుకు తనేమీ బాధపడదని నాకు తెలుసు.  
లిలీల్ని ఎనాన్ళళ్నుండో చూసుత్నాన్ను.  
పేషంట సుఖంగా ఇంటికెళేత్ చాలనుకుంటుంది. తనకే గురిత్ంపూ కోరుకోదు.  
ఎడారిలో పరిమళించిన మలిల్,  లిలీల్. 
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