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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 
½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  

 మని ని 
 " నినన్టిదాకా వెళళ్ననాన్వు కదూ! ఇంతలోనే మారుచ్కునాన్వే నీ నిరణ్యం?”  అడిగింది అనఘ.. మౌనంగా కూరుచ్నన్ మెరీస్ మాటాల్డలేదు.  

కళళ్జోడు తీసి ముఖం పేపర నేపిక్న తో తుడుచుకుంది.  
అభావంగా ఉనన్ ఆమె ముఖం. తడిగా మెరుసుత్నన్ కళుళ్.  
మెరీస్ చినన్ ముఖం లో ముందుగా ఆకటుట్నేవి తన పెదద్ కళేళ్.  
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బాదం పపుప్ ఆకారంలో ఉండే అందమైన నలల్ని కళుళ్, ఆపైన మెతత్టి ఆమె సిలీక్ హెయిర. భుజాలదాకా కతిత్రించిన మెరిసే నలల్టి 
జుటుట్.. 

కళుళ్ తిపుప్తూ మాటాల్డుతూ ఉంటుంది మెరీస్. ఆమె అలా మాటాల్డినపుప్డలాల్ ఆమె జుటుట్ సిలక్ దారాలాల్ ఊగుతూ ఉంటుంది. చకక్టి 
మాట తీరు, నిదానంగా ఉండే విధానం.. ఆమెని చూడగానే ఎవరైనా ఇషట్పడతారు. 

 అమర కూడా అంతే. ఇదద్రూ కలిసి పనిచేసేవారు బెంగుళూరులో. ఏ రకంగా చూసినా వాళిళ్దద్రికీ కలిసే విషయం ఒకక్టి కూడా 
లేదు,  విభినన్ ధృవాలు ఆకరిష్ంచబడడం లో ఆశచ్రయ్ం లేదుగా అలాగే జరిగింది వాళళ్ విషయంలో.  

అమర చాలా సాంపర్దాయబదధ్మైన కనన్డ మధవ్ బార్హమ్ణ కుటుంబంలో పుటాట్డు. వారిది ఉడుపి దగగ్రలో ఉనన్ ఒక పలెల్టూరు. 
తలిల్తండుర్లిదద్రికీ బాగా ఆచారం ఎకుక్వ, మడీ, తడీ ఉనన్ ఇలుల్. ఇపప్టికీ అతని తలిల్ మడి కటుట్కుని వంట వండుతారు. పూజా, పునసాక్రాలు, 
ఉపవాసాలు, వర్తాలు బాగా ఎకుక్వ. 

మెరీస్ వాళళ్ది బెంగాలీ కిర్సిట్యన కుటుంబం. ఆమె తండిర్ ఆరీమ్లో పనిచేయడం వలల్ అసత్మానూ తిరుగుతూ ఉంటే చదువులు 
పాడవుతాయని మెరీస్ని, ఆమె అకక్ మాగీని బోరిడ్ంగ సూక్లోల్ ఉంచారు. చినన్పప్టినించీ అకక్డ పెరగడం వలల్నైతేనం, సవ్తహాగా తన సవ్భావం వలల్నైతేనేం 
మెరీస్ కి మొదటినించీ అనిన్ పనులూ సవ్యంగా చేసుకోవడం, సవ్తంతర్ంగా తన నిరణ్యాలు తాను తీసుకోవడం అలవాటు. ఆమె ఏది మాటాల్డినా దాంటోల్ 
సప్షట్త ఉంటుంది, చేసే పర్తీ పనిలోనూ నిబధధ్త ఉంటుంది. 

ఉదోయ్గరీతాయ్ బెంగుళూరు వచేచ్వరకూ చదువూ, తన కుటుంబమూ తపప్ పర్పంచం పెదద్గా తెలియని అమర మెరీస్ లో ని ఈ లక్షణాలు  
చూసేఆమె పటల్  ఆకరిష్తుడయాయ్డు. 

ఆ అమామ్యి ఒకక్రేత్ చినన్ ఫాల్ట తీసుకుని ఉండడం, కార నడుపుకుటూ రావడమూ అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది మొదటోల్. 
బెంగుళూర లోని జయనగర లో ని తన మేనమామ గారింటినించి ఆఫీసుకి చాలా దూరమైనా రోజూ కషట్పడి వెళేళ్వాడు. ఆఫీస కి 

దగగ్రలో ఉంటానని చెపప్లేకపోయాడు. అంతే కాదు రోజూ మావయయ్ భారయ్ ఇచేచ్ డబాబ్ తెచుచ్కునేవాడు, ఆవిడని బాధ పెటట్డం  ఇషట్ం లేక. 
ఇదద్రూ మొదటిసారి కలిసింది ఆఫీస పారీట్లో.  
మెరీస్ ఒక డానస్ చేసింది ఆ పారీట్లో, అమర కి అదెంతో నచిచ్ంది.  
అందరూ వెళిళ్ ఆమెకి అభినందనలు చెపూత్ ఉంటే, ఆరాధనగా చూసూత్ ఉండి పోయాడు.  
మెరీస్ ఫర్ం హెచ. ఆర అనన్ పేరు గురుత్ంది. ఎందుకో తొలిచూపులోనే మెరీస్ అమర కి బాగా నచిచ్ంది. వాళళ్ టీములోకి కొతత్ వాళుళ్ 

కాలసి వచిచ్నపుప్డు ఆమె సహాయం చేసేది. అలా మొదలయింది వాళళ్ పరిచయం. ఎవరితోనూ ఎకుక్వ మాటాల్డని అమర అమామ్యిలంటే మరీ 
ముడుచుకుపోయేవాడు. ఇంటోల్ అమమ్ తపప్ మరో సతరీ తెలీదు, సూక్ల, కాలేజీలోల్ కూడా  తకుక్వే. అందుకే అమామ్యిలతో ఎలా ఉండాలో, ఏం మాటాల్డాలో 
తెలిసేది కాదు, ఎవరైనా పలకరిసేత్ అవసరమైనంత మేరకు అతి కషట్మీమ్ద సమాధానం చెపేప్వాడు. అంతే, ఆపైన తన పని తను చేసుకోవడం.  

అలాంటివాడికి మొదటిసారి మెరీస్ని చూడగానే ఈ అమామ్యితో పరిచయం చేసుకుంటే బావుంటుందని అనిపించింది. 
 ఆమె గురించి తెలిసిన అతనికి మరింత ఉతుస్కత కలిగింది. ఆఫీస కివ్జ పొర్గార్ం లోల్ ఎపుప్డూ తనకే మొదటి బహుమతి అని, కథక 

నృతయ్ం నేరుచ్కుంది కనక చకక్గా నరిత్సుత్ందని, పని ఎంతో చకక్గా చేసుత్ందని ఇలా ఎనోన్ మంచి మాటలు వినాన్డు మెరీస్ గురించి. 
 తనకునన్ సహజసిదధ్మైన బిడియానిన్ నెమమ్దిగా అధిగమించి ఆమెతో పరిచయం చేసుకునాన్డు ఆఫీస పికిన్క లో. అలా మొదలయిన 

పరిచయం పర్ణయంగా మారడానికి ఎకుక్వ సమయం పటట్లేదు కానీ పరిణయానికి దారి తియయ్ డం మాతర్ం ఒకపటాట్న సాధయ్ం కాలేదు. 
ఇంటోల్ చెపప్డానికే అమర భయపడాడ్డు. 
 ఏదైనా సూటిగా మాటాల్డే మెరీస్ ' మన విషయం ఇంటోల్ చెపప్డానికే భయపడితే ఎలా అమర? నేను మా అమామ్వాళళ్కి ఈ వారమే 

చెపేప్సాత్ను. వాళుళ్ అవునంటారనే నా నమమ్కం, ఒక వేళ కాదనాన్ ఏం చెయాయ్లో నాకు తెలుసు. ఐ యాం వెరీ కిల్యర ' అంది. 
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తమ రెండేళళ్ పరిచయం లో మెరీస్ సవ్భావం పూరిత్గా తెలిసిన అమర కి ఆమె మాటలు  కొతత్గా ఏమీ అనిపించలేదు కానితన తలిల్ 
తండుర్లతో ఎలా చెపాప్లో తెలీలేదు.  

నిపుప్ కడిగి పెటుట్కునేంత ఆచారాలునన్ ఇంటోల్ ఇలాంటి విషయం చెపప్డం ఎలా? అనన్ది అతనికి తెలీలేదు. ఇంతలో అనుకోని 
విధంగా అతనికి పార్జెకట్ పని మీద అమెరికా వెళేళ్ అవకాశం వచిచ్ంది.  

వెళేళ్ముందు తమ సంగతి అతని తలిల్తండుర్లకి చెపాప్లని, వారి నిరణ్యానిన్ బటిట్ ఏం చెయాయ్లో చూదాద్మని మెరీస్ గటిట్గా చెపిప్ంది. 
దానికి తోడు అమెరికా వెళాళ్లనన్ మాట తెలియగానే అతని తలిల్తండుర్లు కూడా పెళిళ్ చేసుకుని అమామ్యిని తీసుకుని వెళేత్ బావుంటుందనాన్రు. నాలుగైదు 
సంబంధాలు కూడా వచిచ్ ఉండడంతో హెచిచ్న ఒతిత్డితో ధైరయ్ం చేసి చెపప్క  తపప్లేదు.  

అతను ఊహించినటేట్  ఇంటోల్ పెదద్ గొడవే అయియ్ంది, అది అతను ఊహించినవిధంగా తవ్రలోనే కానీ, చాలా ఏళళ్ తరావ్త కానీ 
సదుద్మణగలేదు. 

నిజం చెపాప్లంటే ఇపప్టివరకూ కూడా.. అనీన్ మెరీస్ మనసులో తాజాగానే ఉనాన్యి.. 
తమ విషయం అమర ఇంటోల్ చెపిప్న నాటినించీ ఈనాటివరకూ జరిగిన, జరుగుతునన్ విషయాలేమీ ఆమె మరిచ్పోలేదు.. 
" మతి ఉండే మాటాల్డుతునాన్వా? ఇది అసలు కుదిరే వయ్వహారమేనా?” అంటూ మండి పడాడ్డు తండిర్ అమర చెపిప్న మాట వినగానే. 
" శీర్ కృషాణ్? ఏ జనమ్లో ఏ పాపం చేశానో, ఈ మాటలు వినడానికింకా బతికునాన్ను!”గటిట్గా యాభై రెండేళుళ్ లేని తలీల్ 
సుతిమెతత్ని మనసుక్డు, గాలివానలో చిగురుటాకులా అలాల్డిపోయాడు అమర. 
“ నాకు తెలుసు అమర, నీవాళళ్ని నువువ్ ఒపిప్ంచనూ లేవు, నొపిప్ంచనూ లేవు. మన పెళిళ్ జరగదేమో! అనిపిసోత్ంది. మనిదద్రం మంచి 

సేన్హితులుగా విడిపోదాం” అంది మెరీస్ సిథ్రంగా.. 
ఆ ఊహే భరించలేనటుట్ ఆమె చేతిని గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. “ అలా అనకు మెరీస్ పీల్జ!" అంటూ.. 
“ నీ బాధ చూడలేక అలా అనాన్ను కానీ నువువ్ లేక నేనుండగలనా?" అందామె అనునయంగా. అతను బలహీనంగా నవావ్డు.. 
" ఒకసారి తనని చూసి మాటాల్డితే మీ అభిపార్యం మారచేచ్మో" అనాన్డు తలిల్ తండుర్లతో. 
“అవసరమే లేదు. ఈ వివాహానికి మా అనుమతి ఎపప్టికీ ఉండదు" అని ఖరాఖండీగా చెపేప్శారు. 
అమెరికా పర్యాణం దగగ్రపడుతోంది. అమామ్నానన్ల పంతం మరీ గటిట్పడుతోంది.  
మెరీస్ తలిల్తండుర్లు అమర ఉదోయ్గం, చదువులాంటి వివరాలు అడిగి వెంటనే సరే అనాన్రు. పెళిళ్ ఎపుప్డు, ఎకక్డ ఎలా చేసుకునాన్ ఓకే 

అనాన్రు. 
వాళుళ్ ఫోన చేసేత్ కనీసం పలకరించలేదు అమర తలిల్తండుర్లు. 
 అంతకంటే ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేదు అతనికి. 
“ఇంటికి వసేత్ మాటాల్డతారేమో?" అనన్ మెరీస్ తలిల్ పర్శన్కి  అమర మౌనం సమాధానం చెపిప్ంది. తనమూలంగా వాళుళ్ 

అవమానపడడం ఇషట్ం లేదని. 
 ఇబబ్ంది కరమైన నిశశ్బాద్నిన్ తటుట్కోవడం కషట్ంగా ఉంది. తలిల్తండుర్ల మనసేమిటో, అందులో ఏముందో తెలీడం లేదు అమర కి. 

పర్యాణం మరో వారం రోజులోల్కి వచిచ్ందనగా తండిర్ ఒక రోజు.. 
' నువువ్ వెళేళ్లోపు ఉడుపి గుళోళ్ నీకు మన దూరపు బంధువులమామ్యి గీతకూ పెళిళ్ చెయాయ్లని నా సంకలప్ం'. అనాన్డు కటువుగా.. 
ఏం చెపాప్లో తెలీలేదు అమర కి..  
నెమమ్దిగా చెపాప్డు. " నానాన్, నేను మీకిదివరకే చెపాప్ను. వివాహ విషయం లో నా అభిపార్యం. దయచేసి మీ నిరణ్యాలని నా పైన 

రుదద్కండి. మీకు మెరీస్ తో నా పెళిళ్ ఇషట్ం లేకపోయినా  పరవాలేదు, నేనిలాగే ఉండగలను కానీ మరొకరి జీవితానిన్ నా పేర్మకు బలి ఇవవ్లేను." అనాన్డు. 
" అయితే ఆపిలల్నే చేసుకో, మేము లేమనుకుని, నీకడేడ్ముంది? ఆ కృషుణ్డు ఆపుతాడా? మేమాపగలమా?” అంది అమమ్. 
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" అంత మాట నువువ్ ఎందుకనాలి అమామ్! ఒకరికొకరుగా మెలిగిన ఒక కుటుంబం లోని వాళళ్ం. కాదనుకునంత మాతార్న లేకుండా 
పోతామా? మీ ఇదద్రూ ఆశీరవ్దిసేత్ నేను వెళేళ్ముందు మెరీస్ నే పెళిళ్ చేసుకుంటాను కదా' అనాన్డు. 

వాళేళ్మీ మాటాల్డలేదు. అమర అమెరికా వెళిళ్పోయాడు. 
ఆ తరావ్త సంవతస్రం అతను వచిచ్నపుప్డు మళీళ్ అడిగాడు, అదే మౌనం, అదే వెటకారం, అదే నిరసన.  
ఇటు మెరీస్ కి ఇంటోల్ పెళిళ్ చేసుకోమనే ఒతిత్డి పెరగడంతో ఆ టిర్ప లో చాలా సింపుల గా ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకుని అమెరికా వచేచ్శారు.  
తమ కోడలిన్ చూపించడానికి ఇంటికి వెళేత్ వాళుళ్ కనీసం ఆమెని చూడడానికి కూడా ఇషట్పడలేదు సరికదా ‘ఇంకెపుప్డూ ఈ 

అమామ్యిని మనింటికి తీసుకురాకు, తనకి మనింటోల్ పర్వేశం లేదు’ అని ముఖాన తలుపు వేసుకునాన్రు.  
సినిమాలోల్ చూపించినటుట్గా జరుగుతునన్ సంఘటలనీన్ మౌనంగా చూడడం తపప్ మరేమీ చెయయ్లేకపోయింది మెరీస్. 
కొతత్ దంపతులిదద్రూ అమెరికా వచిచ్ తమ సంసారానిన్ పార్రంభించారు. కాలమే మారుప్ తెసుత్ందనుకునాన్రు కాని ఆ దూరానిన్ కాలం 

కరిగించలేకపోయింది. రెండేళళ్కి బాబు, మరో సంవతస్రానికి పాప పుటాట్రు. ఎనోన్ సారుల్ ఫోన చేసి పలకరిదాద్మని, ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు వెళిళ్ 
చూసొదాద్మని పర్యతించిన మెరీస్ కి ఎపుప్డూ ఆశాభంగమే ఎదురయింది.  

 పాపకి మూడేళుళ్నన్పుప్డు మొదటిసారి అమర తండిర్ అతని ఫోన ఎతిత్ మాటాల్డాడు. అమర ని, మనవలని తీసుకుని ఇంటికి రమమ్ని 
చెపాప్రు. అమర దానికి పొంగిపోయి ‘వెంటనే వసాత్ం నానాన్!’ అంటూ చినన్ పిలాల్డిలా సంబరంగా అంటూ ఉండగానే..  

" అమర నేననన్ది నీకరధ్మయిందిగా, కేవలం నువూవ్, నా మనవలు" అంటూ పెటేట్శారాయన. 
ఆయనది చాదసత్మో, మూరఖ్తవ్మో, పెదద్వయసో అరధ్ం కాలేదు. కానీ ఆయన మాటలోల్ అరధ్ం తెలిసి చాలా బాధ పడాడ్డు. మెరీస్ 

లేకుండా వెళళ్నని అనాన్డు.  
మెరీస్ యే నచచ్చెపిప్ంది.  
" పరవాలేదు అమర. ఆయన అలా మాటాల్డినందుకు నాకు బాధగానే ఉంది, కానీ ఎవరి అభిపార్యాలమీదైనా మనకేం కంటోర్ల 

ఉంది? కనీసం నినున్, పిలల్లని రమమ్నాన్రు కదా. నీ తలిల్ తండులు నీకు ముఖయ్ం, మన పిలల్లకి తాత బామమ్ల పేర్మ అవసరం, ఎంతో ముఖయ్ం. చూదాద్ం 
ఇలాగే కొనాన్ళుళ్ సాగితే నా పటల్ కూడా వాళళ్ వైఖరి మారవచేచ్మో. వాళుళ్ పెరిగిన వాతావరణానిన్ బటిట్ వాళళ్కుండే అభిపార్యాలని తపప్ని మనమెలా 
అనగలం కదా?" అంటూ నచచ్చెపిప్ పిలల్లనిదద్రినీ ఇచిచ్ పంపించింది. 

" నువువ్ ఒకక్రిత్వీ ఉంటావా?" అనాన్డు అమర.  
" నేను మా అమామ్ వాళళ్ దగగ్ర ఉంటాలే, మీరు కొనాన్ళుళ్ండి అకక్డకి వసాత్రు కదా, అపుప్డందరం కలిసి వచేచ్దాద్ం" అంది నవువ్తూ. 
అపప్టినించీ అలాగే నడుసోత్ంది. మొదటోల్ చాలా బాధపడేది మెరీస్. కానీ కాలం గడిచే కొదీద్ మరిచ్పోయింది, అలవాటు పడింది.  
పైకి మాతర్ం " ఒకరకంగా బానే ఉంది, మా అతాత్కోడళిళ్దద్రం ఒకరిమీదొకరు నేరాలు చెపుప్కోలేం కదా!" అంటూ నవేవ్ది 
మధయ్లో మెరీస్ తండిర్ పోయినపుప్డు కూడా వాళుళ్ వచిచ్ పలకరించే పర్యతన్ం చెయయ్నపుప్డు మాతర్ం ఆమెకి చాలా బాధనిపించింది. 
 పదమూడేళళ్ తమ వివాహజీవితంలో ఎపప్టికైనా ఆ ఘడియ రాకపోతుందా? అని ఎదురుచూసింది. వాళళ్ కొడుకుని, మనవలీన్ 

ఎంతో పేర్మగా, శర్దధ్గా చూసుకుంటోంది. అమర అనన్, అకక్ వాళళ్ కుటుంబాలకి ఎపుడు ఏ సహాయం కావాలనాన్ చేసాత్రు. 
“నువివ్ంత మంచిగా ఉనాన్వు మెరీస్, అయినా మా అమామ్ వాళుళ్ మారలేదు, ఏమిటో వారి పర్వరత్న నాకే అరధ్ం కాదు”  అని అమర 

బాధపడినపుప్డు కూడా మెరీస్ అనే మాట ఒకటే 
"వాళుళ్ అనుకునాన్, లేకపోయినా మనమంతా ఒక కుటుంబం. ఎవరికే సహాయం కావాలనాన్ చేసుకోవడం మన కనీస బాధయ్త. దీనికి 

వాళళ్లో రావలసిన మారుప్కి ముడిపెటట్కూడదు అమర" అనేది.. 
పధాన్లుగేళళ్ లో కనీసం ఒకక్సారైనా అతత్గారింటికి వెళళ్గలనని అనుకుంది కానీ అది జరగలేదు.  
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అమర తండిర్కి ఆరోగయ్ం విషమించడంతో, నాలుగు రోజుల కిర్తమే పిలల్లని తీసుకుని వెళాల్డు. వీళుళ్ వెళిళ్న రెండు రోజులకే పరిసిథ్తి 
చేజారిపోతోందని, ఇంక కొనిన్ గంటలేనని డాకట్ర చెపాప్రని అమర చెపప్డంతో తను కూడా వెళేత్ బావుంటుందని అనుకుంది. అదే మాట సేన్హితురాలితో 
చెపిప్ంది. 

“వెళాత్వా? ఆర యూ సీరియస? అకక్డకి వెళాళ్కా నీకు అవమానం తపప్ మరేమీ జరగదు! బాగా ఆలోచించుకో! అయినా ఒకక్ రోజు 
కూడా నీ గురించి ఆలోచించని వాళళ్ గురించి నువెవ్ందుకు బాధపడాలి? వాళళ్సలు మనుషులేనా? తమ కొడుకూ, మనవలూ పనికొసాత్రా? ఆ ఇంటికి 
మూలసథ్ంభమైన కోడలు పనికిరాదేం? ఏమిటి నువువ్ చేసిన తపుప్? వాళళ్ కమూయ్నిటీలో పుటట్కపోవడమా? వాళుళ్ నీమీద చూపించిన కోపంలో వందో 
వంతు కూడా నువెవ్పుప్డూ చూపించలేదు. నీ పిలల్లిన్ పంపనంటే వాళేళ్ం చెయయ్గలిగేవారు? ఇపుప్డైనా ఆలోచించు" అంటూ ఆవేశపడింది మెరీస్ 
విషయమంతా తెలిసిన అనఘ. 

దాంతో వెనకిక్ తగిగ్ంది మెరీస్.. అంతలోనే వాళెళ్లా ఉనాన్, తనా ఇంటి కోడలు, వెళళ్వలసిన బాధయ్త తనది అనుకుంది 
రోజంతా అలాగే డోలాయమానమైన ఆలోచనలతో గడిపింది. 
 అమర ని అడగదలుచ్కోలేదు. ఇది తన నిరణ్యం అనుకుంది. 
రాతర్ంతా ఆలొచించుకుని వెళళ్డానికే నిరణ్యించుకుంది. అందుకే అనఘ అంత ఆశచ్రయ్పోయింది  
" నాకూ రెండు రకాలుగా ఉంది అనఘా, కానీ అనీన్ పరికించి చూసి వెళాళ్లనే అనుకుంటునాన్ను. ఒక సతరీ కి తన భాగసావ్మి 

దూరమైనపుప్డు మరోక సతరీ అవసరం ఎంత ఉంటుందో మా నానన్గారు పోయినపుప్డు చూశాను. ఇపుప్డు మా తోడికోడలు, ఆడపడుచు కరమ్కాండలు, 
బంధుమితుర్ల ని చూసుకోవడం లో బిజీ గా ఉంటారు కనక కనీసం ఆవిడ అనుమతిసేత్ మా అతత్గారికి తోడుగా ఉండడానికి వెళాళ్లని అనుకుంటానాన్ను. 
ఆవిడ ఇపప్టికీ ననున్ ఇషట్పడకపోతే నేను చెయయ్గలిగినదేమీ లేదు కనక, మా అమమ్దగగ్రకి వెళిళ్ ఆవిడకి తోడుగా ఉంటాను. అంతకంటే నేను 
చెయయ్గలిగేదేముంది?”  అంది సనన్గా నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్.. 

అనఘ ఏదో అనబోతుంటే "నాకు తెలుసు అనూ, నువేవ్మడుగుతునాన్వో? మొనొన్క మాట అనాన్వు గురుత్ందా? వాళళ్సలు 
మనుషులేనా? అని.. వాళళ్ సంగతి నాకు తెలీదు, నేను మాతర్ం మనిషిని.." అంది సిథ్రంగా. 
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