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  "శీర్కళా!  వదిన పదధ్తేం నచచ్టేల్దు. ఎవరెవరోన్ భోజనానికి పిలుసోత్ంది. నేను లేని వేళ 

పరాయిమగవాడికి భోజనం పెటట్డమేమిటి చెపుప్?" పనిగటుట్కుని ఫోన చేసి చెలెల్లికి చెపాప్డు శీర్ధరమూరిత్. 
"భోజనాలవేళ నువువ్ లేకపోవటమేమిటి? ఎకక్డికి వెళుత్నాన్వు?" అడిగింది శీర్కళ. ఆమెకి విషయం 

అంతా తెలిసిందని అరథ్మైంది. 
"నాకు సవాలక్షపనులుంటాయి. రోజంతా ఇలుల్ కనిపెటుట్కునే వుండలేనుకదా? ఐనా నేను వదద్నాన్ ఈ 

అలల్రేమిటి? అరవయేయ్ళళ్ మనిషి..." అనాన్డు కింద పడాడ్ గెలుపు తనదేననన్టుట్. 
"నీకు అరవయైయ్దు లేవూ? నాకనాన్ నాలుగేళుళ్ పెదద్వాడివికదూ?" అంది. శేల్ష అరథ్మైంది. శీర్ధరమూరిత్ 

భారయ్, భానుమతి ఆమె వయసుదే. 
"నీ కాలకేష్పం నువువ్ చూసుకుంటే వదిన తన కాలకేష్పం తను చేసుకుంటోందేమో!" 
అతను కోపంగా ఫోన పెటేట్సాడు. ఆమె చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. అందరూ అరవైలు పైబడడ్వాళేళ్. పెళిళ్ళుళ్, 

పిలల్లు- వాళళ్ చదువులు, వుదోయ్గాలు, పెళిళ్ళుళ్, ఆఖరికి తమ రిటైర మెంటు అనే మెటల్నీన్ ఎకేక్సి తరావ్తేమిటనన్ 
ఆలోచనలో వునాన్రు. చేతినిండా డబుబ్, తీరిక.  బాధయ్తలేల్వు. ఇదివరకటాల్ కాదు, వొళళ్లో వోపికలు వునాన్యి. బీపీ, 
షుగరు, థైరాయిడు కంటోర్లోల్ వుంటే పర్పంచానిన్ దునెన్యయ్చచ్నే జోష లో వునాన్రు. 

భారతదేశమంతా తిరిగేసారు. అమెరికాకి వంతెన వేసుకునాన్రు. అపుప్డు మొదలైంది శీర్ధరమూరిత్లో 
మారుప్. శార్వణి అనే కవిగాయకురాలి చుటూట్ తిరుగుతునాన్డట. తమ ఫెర్ండస్ సరిక్లోల్నే ఎవరో చెపాప్రు ఆ విషయం. 
అదలా వుంచితే వదినమీద అతని అభియోగమేమిటో! ఆవిడకూడా తనదారి తను చూసుకుంటోందా? అనన్యయ్ మీద 
కోపంతోనా? తపప్నిసరనా? బంధాలు ఎందుకింత బలహీనపడుతునాన్యి? 
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సవ్యంగా వెళిళ్ మాటాల్డితే తపప్ తెలీదనిపించింది. తెలిసినా చెయయ్గలిగింది ఏమీ లేదు. ఇదద్రూ 

చినన్వాళుళ్ కాదు. టీనేజి పిలల్లని మందలించినటుట్ కోపప్డి చెపేప్వాళుళ్ ఎవరు? ఐనా ఇలా విడిపోవటంలోని నిరణ్యం 
వాళల్కే వదిలేసినా, దానిన్ పర్భావితం చేసేలా సాధకబాధకాలు వివరించాలి. 

భానుమతికి ఫోన చేసింది తనొసుత్నన్టుట్ చెపప్డానికి. ఆమె ఇంటోల్నే వునాన్నంది. భరత్కి చెపిప్, కారు 
తీసుకుని బయలేద్రింది. పావుగంట డైరవ. టార్ఫిక చేత ఇంకో పది నిముషాలు పటిట్ంది. విజిటరస్ పారిక్ంగ లో చోటు 
వెతుకుక్ని పారక్ చేసి, వీళళ్ బాల్క కి వచిచ్, ఫాల్ట ముందు నిలబడి డోర బెల నొకేక్సరికి ఇంకో పదినిముషాలు. 

ఆపాయ్యంగా ఆహావ్నించింది భానుమతి ఆడబిడడ్ని. కాఫీలు మానేసారు. గాల్సునిండా చలల్టి మజిజ్గ 
తెచిచ్చిచ్ంది భానుమతి. ఇదద్రూ మాటలోల్ పడాడ్రు. 

"ఇపప్టిదాకా వురుకులూ పరుగులోత్ గడిచిన జీవితం ఒకక్సారి ఎవరో సాట్చూయ్ చెపేత్ ఆగిపోయినటుట్ 
ఐపోయింది. మూడు వంటలు, మధయ్లో రెండు నిదర్లు, ఒక సినిమా లేదా వెబ సీరీస... చటర్ంలో ఇరుకుక్పోయినటుట్ 
వుంది. కరోనా వచాచ్క మరీ నింపుకోవటానికేమీ లేనంత శూనయ్ంలా తయారైంది సమయం" అంది భానుమతి. 

ఆమెకేసి నిశితంగా చూసింది శీర్కళ. 
"అందరి పరిసిథ్తీ అలాగే వుంది వదినా! ఇళళ్నీన్ ఖాళీ ఐపోయాయి. వంటరితనపు గూళళ్లా వునాన్యి" 
"నాది ఇంకా భినన్మైన పరిసిథ్తి శీర్కళా! నీకు తెలుసో లేదో. శీర్ధరమూరిత్ ఒకావిడతో లివింగ ఇన 

రిలేషన షిప లో వునాన్రు. అదేమిటంటే నాకు కవితవ్ం ఇషట్ం సంగీతమంటే పార్ణం అంటారు.  ఇంటోల్ వుండరు. 
అసత్మానూ ఆమె దగగ్రకే వెళుత్నాన్రు" అంది భానుమతి. అంటుంటే ఆమె కళల్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. 

"నలభయేయ్ళైళ్ంది మా పెళైళ్. ఇదద్రిదీ ఒకటే జీవితమనుకుంటూ బతికాం. ఇపుప్డు ఎలా 
విడగొటుట్కోవాలో అరథ్ం కావటం లేదు" 

"అనన్యేయ్మంటాడు? పిలల్లకి తెలుసా, యీ విషయం?" 
"ఇపుప్డు నీకు విడాకులు దేనికి, నేనేం నినున్ వదద్నుకోలేదుకదా, అంటారు. ఇక పిలల్లు... వాళళ్గురించి 

ఎంత తకుక్వ చెపుప్కుంటే అంత మంచిది" 
"అదేమిటొదినా?" 
"అంతే శీర్కళా! వినిన్ంగ సైడ ఎటైతే అటు సరుద్కోవటం నేరుచ్కునాన్రు వాళుళ్. తండిర్ ఎంతో కషట్పడి 

తమని పైకి తీసుకొచాచ్రట. ఆయన సంపాదించుకొసుత్ంటే నేను ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఎంజాయ చేసానట.  ఇపుప్డే ఆయన 
లైఫ ఎంజాయ చేసుత్నన్ది, నువువ్ అడుడ్ చెపప్కమామ్ అంటునాన్రు. అంతగా నేనికక్డ వుండలేననుకుంటే తమ దగగ్రకి 
వచెచ్యయ్మనాన్రు. అంటే వాళళ్ దయాధరమ్ం మీద బతకడానికి" 
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"ఎవరికి చెపప్ను? ఎవరి సిదాధ్ంతాలు వాళళ్వి" 
ఇదద్రూ కొదిద్సేపు మాటాల్డుకోలేదు. అనన్యయ్ చెపిప్న విషయం ఎలా అడగాలో అరథ్ం కాలేదు శీర్కళకి. 

తన సవ్ంత ఆడబిడడ్ సతయ్మీదికి పోయాయి ఆలోచనలు. వాళల్దీ ఇదే వయసు. అకక్డ సమసయ్ ఇంకోలా. మినీలు, 
మైకోర్లూ కొనుకొక్చిచ్ ఇసాత్డట భరత్. అవి వేసుకొమమ్ని సతాయింపు. 

"ఇంటోల్ మనిదద్రమేకదా, వుండేది?" అంటాడట. అతను షారట్స్ వేసుకుని పూలపూల షరుట్లోత్ 
తిరుగుతాడు. 

"తను వేసుకుంటే వేసుకునాన్రు, తనిషట్ం. నేను వేసుకుంటే తనకి సంతోషం కలగటమేమిటి? నాకిషట్ం 
లేనివీ, అలవాటు లేనివీ అతనికోసం నేను వేసుకోవటమేమిటి?  చీదరెతిత్పోతోంది అతని గొడవకి" అంది నాలుగైదుసారుల్ 
ఫోనోల్. వాళళ్ సమసయ్ని ఎలా పరిషక్రించాలో సతయ్కి ఏమని సలహా ఇవావ్లో అరథ్మవవ్లేదు. భారాయ్భరత్ల బెడ రూమ 
విషయాలోల్ ఎవరేనా ఎలా తలదూరచ్గలరు? ఆమే ఆలోచించుకుని అతత్గారిని తెచిచ్ దగగ్రపెటుట్కుంది. 

"పెళైల్న కొతత్లో ఏవో భయాలతో అతత్గారి సాథ్నానిన్ కొదిద్గా కదుపుతాము. కానీ వదినా, మగవాడు కాసత్ 
అదిలిసేత్ ఆగేది తలిల్కే. ఎంత వయసొచిచ్నా. ఆవిడ రాగానే అడిగింది, ఈమధయ్ ఏం చీరలు కొనుకుక్నావో చూపించమని. 
కొడుకు కొనన్ గుడడ్లనీన్ తెచిచ్ ఆవిడ ముందు పడేసాను. ఇంక తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్ంది. మేం ఇదద్రం వునన్పుప్డు 
పులిలా ఎగిరిన మనిషి ఇపుప్డు పిలిల్లా మారాడు" అంది సతయ్ చివరికి. 

అంత గొడవా చేసిన మనిషికి హారెట్టాక వచిచ్ంది. బైపాస సరజ్రీ చేసారు. పార్ణభయంతోటీ భారయ్ 
మొహంలో మొహం పెటిట్ చూడటానికీ కూడా హడిలిపోతునాన్డు.   

మనుషులు బంధాలు మరిచ్పోతునాన్రు. ముపప్యేయ్ళోళ్ నలభయేయ్ళోళ్ వైవాహిక జీవితం గడిపేది 
విశార్ంతి సమయానిన్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవటానికి, ఇంకా ముదిమివయసులో ఒకరికొకరు సాయంగా వుండటానికి. 
ఇది మరిచ్పోయి, తనొకక్రే, సుఖం తనొకక్రిదే అనుకుంటూ భారయ్ని భరాత్, భరత్ని భారాయ్ ఎందుకు బాధించుకుంటునాన్రు 
? మనుషులీన్ మనుషులీన్ విడగొటేట్ సిదాధ్ంతాలు ఎకక్డినుంచీ వసుత్నాన్యి? పిలల్లు తలిల్దండుర్ల రిలేషిప ని జడిజ్ 
చెయయ్టమేమిటి? 

అసలు తలిల్ ఇంటోల్ కూరుచ్ని సుఖపడిపోయిందని అనన్ పిలల్లకి ఎందుకు అనిపించింది? వాళళ్ 
జీవనశైలినిబటిట్ అలా అనిపిసోత్ందా? అందరికీ అనీన్ వేళకి అమరిచ్, ఎకక్డివాళళ్కక్డికి వెళాళ్క, మళీళ్ ఎపుప్డు తిరిగొసాత్రా 
అని నిరావ్య్పారంగా కూరుచ్ని ఎదురుచూడటం, వాళల్లో ఏ వొకక్రేనా వేళకి తిరిగి రాకపోతే పడే టెనష్ను... ఇవనీన్ వాళల్కి 
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ఎలా అరథ్మౌతాయి? ఇవనీన్ పకక్నబెడితే, ఇదద్రు పిలల్లని కనటం, వాళళ్ని పెంచి పెదద్చెయయ్టంకోసం ఆడవాళుళ్ మాతర్ం 
తాయ్గాలు చెయయ్టం లేదూ? ఉదోయ్గాలు, కెరీర, సరదాలు అనీన్ పకక్ని పెడితేనేగా, మగవాళుళ్ పిలల్లతోపాతు పైకెదిగేది? 

ఇంతకీ అనన్యయ్ చెపిప్న విషయం? 
"సమాజంలోనూ, మనం నమిమ్న విలువలోల్నూ మారుప్ వచిచ్ంది శీర్కళా! మనం మారకపోయినా. 

బాధపడుతునాన్ ఎవరికీ లక్షయ్ం లేదు. వదిలేసి వెళిళ్పోతునాన్రు. మీ అనన్యయ్లో మారొప్చిచ్ంది. పిలల్లు వాళుళ్ 
బతుకుతునన్ వాతావరణానికి అనుగుణంగా మారిపోయారు. నాదారి నేను చూసుకోవలసిన పరిసిథ్తి వచిచ్ంది" అంది 
భానుమతి కొంతసేపటికి. 

"ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్వు వదినా?" 
"మీ అనన్యయ్ నీతో ఏం చెపప్లేదా? అందుకే వచాచ్వనుకుంటునాన్ను"   
"తను చెపిప్ంది కాదు, నువువ్ చెపేప్ది నాకు ముఖయ్ం" 
"మితార్గారనీ పై ఫాల్ట లో వుంటారు. వాకింగ లో కలుసుత్ంటాం. ఈమధయ్నే భారయ్ పోయింది. బాగా 

కృంగిపోయారు. నాలుగు ఓదారుప్ మాటలు చెపాప్ను. ఒకటి రెండుసారుల్ మనింటోల్ భోజనానికి పిలిచాను. మీ అనన్యయ్ 
వుంటే బావుండేది.  పిలిచినందుకు కనీసం నా మరాయ్ద నిలబెటేట్ందుకేనా వుండచుచ్. ఉండలేదు" భారాయ్భరత్లిదద్రి మాటలోల్ 
ఎంత తేడా! 

శీర్ధరమూరిత్కి తను చేసుత్నన్ది సరైనది కాదనే విషయం తెలుసు.   భారయ్ని తపుప్ పటిట్ తనమీది భారం 
తగిగ్ంచుకోవాలనుకుంటునాన్డు. ఆ విషయం సప్షట్ంగా అరథ్మైంది శీర్కళకి. 

"అతను షెఫ గా చేసేవారు. అతనితో కలిసి ఫుడ కోరుట్ పెడితే బావుణణ్ని ఆలోచన. బూల్పిర్ంటుకూడా రెడిగా 
చేసాము.  ఒక చినన్ కనస్రట్ హాలు, ఎవరికేనా ఆసకిత్ వుంటే బొటిక. బాబీకోసం కొనన్ పాల్ట వుందికదా, అందులో 
మొదలుపెటాట్లని. పరిమ్షనస్ తీసుకోవాలి.  మేమిదద్రమే పెడితే విమరశ్లు ఎదురోక్వాలి. మీ అనన్యయ్ నాతోకూడా వుంటే 
బావుండేది. తన పర్పంచం వేరైపోయింది.  ఫెర్ండస్ ని కలుసాత్రేమోనని అడుగుతునాన్ను." 

ఇదద్రూ మరికాసేపు మాటాల్డుకునాన్రు. 
"బెడ రూంలో పకక్పకక్ని పడుకుని పంచుకుంటేనే అనుబంధం కాదు శీర్కళా, హాలోల్ ఎదురెదురుగా 

కూరుచ్ని మాటలోల్కూడా పంచుకోవచుచ్.  ముఖయ్ంగా యీ వయసులో. మీ అనన్యయ్లో సుఖలాలస ఇంకా తగగ్లేదు.  
అందుకే నేను తపుప్కుంటే హుందాగా వుంటుందనిపించింది" అంది భానుమతి చివరగా. పూరిత్గా అరథ్మైంది శీర్కళకి. 

వెళాత్నని బయలేద్రింది. 
"వదినతో మాటాల్డావా? ఏమంది?" ఇంటికి వచేచ్సరికి శీర్ధరమూరిత్ ఫోను.   
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"ఫుడ కోరుట్ పెడదామనుకుంటోంది వదిన. ఆ ఆలోచన నాకూ నచిచ్ంది" అంది కూల గా. 
"నేనడుగుతునన్ది ఆ వంటలవాడిగురించి" 
"నువువ్ నీ పాటకతెత్ని ఎవరేనా వంటరివాడిని వెతుకోక్మని చెపప్కూడదూ?" 
అతను కోపంగా ఫోన పెటేట్సాడు. 
మనసంతా చికాగాగ్ అనిపించింది శీర్కళకి. 
"ఏమైంది?" అడిగాడు ఆమె భరత్ పర్భు. 
"అనన్యయ్గురించి మనం వినన్ది నిజమే. వదినమీద అనవసరంగా నింద వేసుత్నాన్డు" 
చినన్గా నవావ్డు పర్భు. "శీర్ధరమూరిత్ పెదద్ సాట్ర్టజిసుట్. తపుప్చేసినవాడికనాన్, చేసినటుట్ 

ఆరోపించబడినవాడికే తనే తపూప్ చెయయ్లేదని నిరూపించుకోవలసిన అవసరం ఎకుక్వగా వుంటుంది" అనాన్డు. 
ఏం జరగబోతోందో అని ఆలోచిసుత్ండగా, ఏమీ జరగకుండానే నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. అన 

ఈవెంట ఫుల గా. 
*** 

"ఫుడ కోరుట్ పర్పోజల ఆగిపోయింది శీర్కళా! మితార్గారు పెళిళ్చేసుకునాన్రు. జాబ వెతుకుక్నాన్రు. ఇపుప్డు 
నేను హోటల మేనేజిమెంటు చేసిన మనిషిని వెతుకోక్వాలి. నాడా దొరికిందని గురార్నిన్ కొనుకుక్నన్టుట్ంటుంది" అంది 
భానుమతి ఫోన చేసి. 

"అదేమిటొదినా?" అంది ఇంకేమనాలో తోచక. 
"అతనొక కదిలి వెళిళ్పోయే మేఘం. అది కురవాలనీ, ఆ జలుల్లోల్ నేను తడవాలనీ అనుకోలేదు" 
"మరి?" 
"అవంతీపురం వెళిళ్పోదామనుకుంటునాన్ను. అమామ్వాళూళ్ ఇలుల్ డెవలప మెంటుకి ఇచాచ్రు. 

అపారట్ మెంటు పూరైత్ ఫాల్టుల్ చేతికి వచాచ్యి. అందులో నాకొకటి వుంది. వచిచ్ ఇంటీరియరస్ పూరిత్ చేసుకొమమ్ని నానన్ 
చెపాప్రు. అకక్డ కొనాన్ళుళ్ వుండిపోయి, తరావ్తేం చెయాయ్లో ఆలోచిసాత్ను" 

"ఇకక్డి యిలుల్? నువూవ్ అనన్యాయ్ ఎంతో కషట్పడి యిషట్ంగా కటుట్కునన్ది?" 
"చినన్పుప్డు నది వొడుడ్నా, సముదర్ం వొడుడ్నా కూరుచ్ని ఇసుకతో గూళుళ్ కటేట్వాళళ్ం పిలల్లందరం. దానిన్ 

గవవ్లతోటీ శంఖాలతోటీ అలంకరించేవాళళ్ం. గడిడ్పువువ్లు, ఆకులు తెచిచ్ గుచేచ్వాళళ్ం. ఆటైపోయాక దానిన్ వదిలేసి 
వెళిళ్పోయేవాళళ్ం. అందరం వునన్పుప్డేకదా, ఆట? పిలల్లు ఎలాగా దగగ్ర లేకుండా పోయారు. శీర్ధరమూరిత్కూడా 
లేకుండా పోయాక ఇంక అదేం యిలుల్?" 
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"బాధగా అనిపిసోత్ంది" 
"మనుషులం సేవ్చఛ్ కోరుకుంటునాన్ంకదూ? బంధాలు బరువనిపిసుత్నాన్యి" 
"పిలల్లేమంటునాన్రు?" అడగక తపప్ని పర్శన్. 
"మీరిదద్రూ కలిస్ వునాన్రంటే ఒకరికొకరు తోడుగా వునాన్రని ధైరయ్ం మాకు. నానన్ తనదారోల్ వెళుత్నాన్, 

నినూన్ చూసుకుంటానంటునాన్రు కదా, అది కాదనకు. ఒకక్దానివీ అవంతీపురం వెళిళ్ ఏం చేసాత్వు- అని 
దెబబ్లాడుతునాన్రు. పాతమితృలునాన్రని చెపాప్ను. వాళల్కరథ్మైందో లేదో!" 

"కొతత్శతృవు అనన్యయ్ని వాళుళ్ వపుప్కోలేరు" 
"అంతేకదా? నేనే తపుప్చేసుత్నన్టుట్ " 
"ఎపుప్డు నీ పర్యాణం?" 
"వచేచ్ వారం" 
"గొడవ నీకూ అనన్యయ్కీ మధయ్ని. మనిదద్రికీ ఏమీలేదు. నలభయేయ్ళళ్ సేన్హం మనది. ననున్ మరిచ్పోకు" 
"నేనూ అదే చెపుత్నాన్ను. అకక్డికోసారి వచిచ్ వెళుళ్. పర్భుకికూడా చెపుప్" 

*** 
"వదిన వాళల్ వూరు వెళిపోతోంది. చకక్టి సంసారానిన్ చిందరవందర చేసి, ఆమెని బాధపెటేట్ందుకు నీకు 

మనసెలా వపిప్ంది అనన్యాయ్?" ఆవేదనగా అడిగింది శీర్కళ. 
నవేవ్సాడు శీర్ధరమూరిత్. 
"చినన్పప్టినుంచీ నాకు సంగీతం అనాన్, కవితవ్మనాన్ ఎంత ఇషట్మో నీకు తెలీనిది కాదు. రెండిటోల్ ఏ 

ఒకక్టీ నాకు నానన్ పడనివవ్లేదు. మీ వదినకి అసలు ఆసకేత్ లేదు" 
"అమామ్నానన్లు చెడడ్వాళుళ్ కాదనన్యాయ్! పాటలూ పదాయ్లూ పాడుకుంటూ తిరిగితే కడుపు నిండదని 

వాళళ్కి తెలుసు. కడుపు నిండాలంటే డబుబ్కావాలి. ఆ డబొబ్చేచ్ చదువు చదివించారు. కళలోల్నూ సాహితయ్ంలోనూ ఏ 
ఒకరో ఇదద్రో పైకొసాత్రు. చదువుకునన్వాళుళ్మాతర్ం అందరూ పైకొసాత్రు. వదినకూడా నీలాగే పెరిగింది. తను నీకనాన్ 
పార్కిట్కల" 

"జీవితం చాలా వెలిత్గా అనిపిసోత్ంది. శార్వణి... తనొక వసంతంలా వచిచ్ంది. నాలో వునన్ వెలిత్ని 
నింపింది" 

"వదిన తెచిచ్ంది వసంతం కాదా?" 
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"కాదని ఎందుకంటాను? కానీ మారుప్కూడా కావాలికదా? ఎంతకాలం ఒకేలా బతుకుతాం? 

వండుకుంటూ, తింటూ, తిరుగుతూ... అదే మనిషితో? అదే మూసలో? వదినిన్ నేను వదద్నుకోలేదు. ఇకక్డే వుండచుచ్. 
కానీ తను వాళళ్ పేరెంటస్ దగగ్రకి వెళాళ్లనుకుంది.   ఇపప్టికే ఇదద్రిని వదిలేసి నాదగగ్రికి వచిచ్న శార్వణి నాతోటే 
వుంటుందని అనుకోను. మా ఇదద్రిలో ఎవరికి నచచ్కపోయినా ఎవరి దారి వాళళ్ది. భాను ఆ వంటలవాడిని 
పెళిళ్చేసుకుంటే అనన్ భయం నాలో వుండేది. తనే దగగ్రుండి వాడి పెళిళ్ చేయించింది. ఇపుప్డింక ఎపుప్డేనా 
అవంతీపురంలో నేను వైలడ్ కారడ్ ఎంటీర్ ఇవవ్చుచ్" అనాన్డు. 

అతనిన్ ఎంత సంసాక్రంగా పెంచామనుకునాన్రో తలిల్దండుర్లు! ఇదా అతని సంసాక్రం! కాలం మారుప్ 
తెచిచ్ందా? పరిసిథ్తులు మారుప్ తెచాచ్యా? ఇదే అతని నైజగుణమా? లేక మగబుదధ్ంటే ఇదా? రేపెపుప్డేనా అవకాశం 
దొరికితే పర్భు కూడా ఇలాగే మారిపోతాడా? ఒకక్ క్షణం తన చుటూట్ వునన్ పర్పంచమంతా మారిపోయి, భూకంపం 
తరావ్త పగుళేళ్సిన భవనాలాల్ మనుషులు అనిపించారు. ఈ అనుభవం రంగుటదద్ంలా మారి, ఆమె మనసులో చేరి 
భయపెటిట్ంది. 

*** 
భానుమతి అవంతీపురం వెళిళ్పోయింది. 
"అతనేమైనా చినన్వాడా, చితకవాడా? అరవయైయ్దేళళ్ మనిషి. బుదిధ్ వుండాలి. ఈ వయసులో ఏమని 

చెపాత్ం?" అనాన్డు ఆమె తండిర్. కూతురు చూసీచూడనటుట్ వూరుకోవలసిందని ఆయన అభిపార్యం. పైకి అనలేదు. 
కూతురు, భారయ్ విరుచుకు పడతారని వూరుకునాన్డు. 

"రేపొప్దుద్నన్ కాలూచెయీయ్ సాగకపోతే అపుప్డు అతనికే తెలిసొసుత్ంది. ఇకక్డే వుండు హాయిగా. ఆ 
యిలూల్ మిగిలిన ఆసుత్ల గొడవ పిలల్లు చూసుకుంటారేల్. వాళేళ్ం అంత తెలివితకుక్వవాళుళ్ కారు" అంది తలిల్ నిరసనగా. 
ఆవిడ మాటలు ఆమెకి కొతత్ సమసయ్ని చూపించాయి. 

*** 
ఇంకో నెలకి విడాకుల కేసు మొదలైంది. 
"ఎందుకొదినా?" అడిగింది శీర్కళ. 
"రేపెపుప్డేనా పరిసిథ్తులు మారిపోతే అతను నాకొక లీగల ఆబిల్గేషన కాకూడదని" జవాబిచిచ్ంది 

భానుమతి. పగుళేళ్సిన మనుషులోల్ క్షమకూడా కనుమరుగౌతుందని అరథ్మైంది శీర్కళకి. 
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