
 
 

ఇద్దరూ కలిసి గిన్నెలు కడుగుతున్నెరు- ఆమె 
కడుగుతుుంటుంటే అతను వాటిని తుడిచిపెడుతున్నెడు. 
అుంతకుముందు రాత్రి కడగడుం అతను చేసాడు. అతనికి 
తెలిసినవాళ్లలో చాలాముందిలాగా కాకుుండా, అతను 
ఇుంటిపనులోలకి చొరబడతాడు. కొనిెన్నలల క్రితుం తన 
భారయ స్నెహితురాలొకామె, ఇలాుంటి భరత ఉనెుందుకు తన 
భారయని అభినుందిుంచడుం కూడా విన్నెడు. ప్రయతెమైతే 
చేస్తుంటాను అనుకున్నెడు. ఆపేక్ష ఉుంద్ని 
చూపుంచడానికి ఒక మారగుంగా అుంటల తోమడుంలో 
సహాయుం చేయడుం అతను ఎుంచుకునె పద్ధతి.   

వాళ్లల అవీ ఇవీ మాటాలడుకుుంటూ- తెలలవాళ్లల నలలవాళ్లని 
పెళ్లలచేస్కోవాలా అనె అుంశుం ద్గగరికి వచాారు మాటల 
మధ్యలో. అనిె అుంశాలనీ పరిశీలిుంచి చూడగా, అది అుంత 
గొపప ఐడియా ఏుం కాద్న్నెడు అతను.  

“ఎుందుకు?” అని అడిగిుంది ఆమె.  

ఒకోోసారి భారయ మొహుం మీద్- కనుబొమలు మడిపడి, 
కిుంద్ పెద్వి కొరుకుోుంటూ దేన్నె చూస్తనెటు ఉుండే ఒక 
వైఖరి కనిపస్తుంటుంది. ఇప్పపడు సరీగాగ అలాుంటిదే 
కనిపుంచేటపపటికి, ఇక న్నరుమెద్పకపోవడుం శ్రేయసోరుం 
అనుకున్నెడు; కానీ ఆచరణలో విఫలమయాయడు. నిజానికి 
ఇుంకా ఎకుోవ మాటాలడటుం మొద్లుపెటాుడు. ఆమె 
మఖుంలో ఇప్పపడా భావుం బాగా సిిరపడిుంది.   

“ఎుందుకు?” కడుగుతునె గిన్నెని కడగటుం ఆపేసి, అలాగే 
గిన్నెని పటుకుని నిలుచుని మళ్లల అడిగిుంది.  

“చూడూ, నలలవాళ్లతో కలిసి నేను స్కోలుకి వెళ్లలను. 
ఉద్యయగుం చేస్తనెప్పపడూ వాళ్లతో కలిసి పనిచేసాను. 
వాళ్లలుంటనె వీధిలోనే వాళ్లతో కలిసిమెలిస్న ఉన్నెను. 
ఇప్పపడు నువ్వొచిా నేను రేసిస్ు ని అనే ధ్ొని వచేాటు 
మాటాలడొదుద,” అన్నెడు.  

“నేనే ధ్ొనితోనూ మాటాలటుుం లేదు,” అని కడగడుం 
ఆపేసిన గిన్నెని అటూయిటూ తిప్పపతూ కడగటుం 
మొద్లుపెటిుుంది, దానికేద్య ఓ ఆకారుం 
తీస్కురాబోతునెటు. “ఒక తెలలమనిషి ఇుంకో నలలమనిషిని 
పెళ్లలచేస్కుుంటే అుందులో న్నకేమీ తప్పప కనిపుంచడుం 
లేదు,” అుంది.  

“వాళ్లల మనలాగా ఒకే సాుంసోృతిక నేపథ్యుం ఉనెవాళ్లల 
కాదు. ఒకసారి వాళ్లల మాటాలడుతుుంటే విని చూడు- 
వాళ్లకుంటూ వారిదే ఒక భాషకూడా ఉుంది. అది న్నకేుం 
పరేలదు, వాళ్లల మాటాలడుతుుంటే వినడుం న్నకు ఇషుుం 
కూడా”-నిజమే, ఎుందుకోగానీ వాళ్ల మాటలు అతనిె 
ఉతాాహపరచేవి-“కానీ అది వేరు. వాళ్ల సుంసోృతినుుంచి 
ఒక మనిషి, మన సుంసోృతినుుంచి ఒక మనిషి ఒకళ్లని 
ఒకళ్లల నిజుంగా తెలుస్కోవడుం ఎపపటికీ జరగదు.” 

“నేను నీకు తెలిసినటుగాన్న?” భారయ అడిగిుంది.  

“అవును, నువుొ న్నకు తెలిసినటు.” 

ఓరి బాబోయ్ అనుకున్నెడు. “నేను చెప్పపనని కాదు. 
సాుటిసిుక్సా ఏుం చెబుతున్నెయో చూడు. అలాుంటి పెళ్లలళ్లల 
చాలా వరకు విఫలమవుతున్నెయి.” 

“సాుటిసిుక్సా.” కడిగిన గిన్నెలిె ఇలా తుడిచేసి అలా 
గటుమీద్ శరవేగుంతో పెటేుస్తుంది ఆమె. చాలా గిన్నెలు 
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ఇుంకా జిడుుగానే ఉన్నెయి. ఫోర్క్ో్ పళ్లమధ్య ఆహారప్ప 
తునకలు అకోడకోడా ఇుంకా అలానే ఉన్నెయి. “సరే, 
ఫారినర్క్ా సుంగతేమిటి? ఇద్దరు ఫారినర్క్ా పెళ్లలచేస్కున్నె 
ఇుంతే అుంటావా?” 

“అవును,” అన్నెడు, “అలానే అనుకుుంటన్నెను నిజానికి. 
అసలు ఒక పూరిత విభినెమైన నేపథ్యుంనుుంచి వచిానవాళ్లని 
నువెొలా అరిుం చేస్కోగలవు?” 

“విభినెమైనవి,” అుంది ఆమె. “ఒకటే కాదు, మనలాగా.” 

“అవును, విభినెమైన.” అని చురుగాగ అన్నెడు. తన 
మాటలేె తనకి తిరిగి అపపగిస్తుంటే కోపుం వచిాుంది 
అతనికి. అవేవో తెలివితకుోవ మాటలైనటు. “ఇవనీె 
ఇుంకా జిడుుగానే ఉన్నెయి,” అుంటూ గిన్నెలనీె మళ్లల 
సిుంక్స లో పడేసాడు.  

నీళ్లల కొుంచెుం మరిగాగ కనిపస్తన్నెయి. దానివైప్ప పెదాలు 
బిగిుంచి చూస్కత, నీళ్లలోల చేతులు పెటిుుంది. “ఓ..” అుంటూ 
అరుస్కత వెనకిో గుంతిుంది. కుడిచేతిని పటుకుని పైకెతితుంది. 
బొటనవేలినుుంచి రకతుం కారుతోుంది.  

“కద్లొదుద, అలానే ఉుండు యాన్,” అన్నెడతను. 
పరిగతుతకుుంటూ పైన బాత రూమ కి వెళ్లల సిపరిట్, దూది, 
బాుండ్-ఎయిడ్ తీస్కుని వచాాడు. అతను 
తిరిగొచేాటపపటికి చెయియ అలానే పటుకుని, 
కళ్లలమూస్కుని ఫ్రిడ్జ కి ఆనుకుని నిలుచుని ఉుంది. ఆమె 
చేతిని తీస్కుని, వేలిమీద్ దూదితో అదిమిపెటాుడు. 
రకతస్రావుం ఆగిుంది. గాయుం లోతుగా అయిుందా అని 
చూడటానికి బొటనివేలిని అదిమిపెటిు చూసాడు. ఒక 
ఎర్రటి రకతప్పబొటు కొతతగా ఊరి, నేలమీద్ పడిుంది. 
నిుందిస్తనెటుగా ఆమె అతనివైప్ప చూసిుంది. “చినెదే. 

రేప్పపదుదటికి అసలు గాయుం అయిన సుంగతి కూడా 
తెలీదు,” అన్నెడు. తను ఎుంత వేగుంగా సపుందిుంచాడో 
దానిె అభినుందిస్తుందేమోనని చూసాడు. ఆమె పటల 
ఇషుుంతోనే చేసాడు, ఈ మెచుాకోలు మాటలకోసుం కాదు. 
ఇక ఇప్పపడైన్న ఆమె ఆ ప్పత సుంభాషణని 
ప్పనఃప్రారుంభిుంచకుుండా ఉుంటే బాగుుండనుకున్నెడు. 
అలసటొచేాసిుంది. “ఇకోడ పని నేను పూరితచేసాతనేల, నువెొళ్లల 
విశ్రుంతి తీస్కో,” అన్నెడు.  

“పరేలదు, నేను తుడుసాతనులే,” అుంది.  

గిన్నెలిె మళ్లల కడగడుం మొద్లుపెటాుడు అతను- ఈసారి 
ఫోర్క్ో్ మీద్ మరిుంత శ్రద్ధ పెడుతూ.  

“స్, నేను నలల అమాాయిని అయివుుంటే ననుె 
పెళ్లలచేస్కునేవాడివి కాద్నెమాట,” అుంది.  

“అబాా, యాన్!” 

“మరే, నువొనెది అదే, కాదా?” 

“లేదు, నేననలేదు. అసలు ఆ ప్రశ్నె హాసాయసపద్ుంగా ఉుంది. 
నువుొ నలల అమాాయివి అయితే అసలు మనుం కలుస్కుని 
ఉుండేవాళ్లమే కాదు. నీకు నీ స్నెహితులూ, న్నకు న్న 
స్నెహితులూ ఉుండేవారు.” 

“ఒకవేళ్ మనుం కలుస్కుని ఉుంటే, నేను నలల అమాాయిని 
అయివుుంటే?” 

“అప్పపడు నువుొ ఏ నలలవాడితోన్న తిరుగుతూ 
ఉుండివుుంటావు.” న్నజిల్ తీస్కుని గిన్నెలమీద్ స్ప్పే 
చేసాడు. నీళ్లల ఎుంత వేడిగా ఉన్నెయుంటే, నీళ్లల పడు మేర 
గిన్నె లేతనీలుం రుంగులోకి మారి, మళ్లల గిన్నె రుంగులోకి  
వస్తుంది.  
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“లేద్నుకుుందాుం.” అుంది. “నేను నలల అమాాయిని, 
ఎవరితోనూ తిరగడుం లేదు అనుకుుందాుం. మనుం 
కలుస్కున్నెుం, ప్రేమలో పడాుుం.” 

ఆమెవైప్ప చూసాడు. ఒకలాుంటి మెరుప్పకళ్లతో అతనేె 
చూస్తుంది.  

“చూడూ, అది అరిరహితమైన వాద్న,” అన్నెడు 
గొుంతులో మృదుతాొనిె నిుంప్పకుుంటూ. “నువుొ నలల 
అమాాయివే అయితే, నువుొ నువుొ కాదు,” అన్నెడు. 
అుంటనెప్పపడే అుందులోని సతయుం కూడా అతనికి 
గోచరిుంచిుంది. తను నలల అమాాయే అయితే, తను ఇక 
తను కాదు అనే విషయుం గురిుంచి వాద్న ప్పడిగిుంచగల 
అవకాశమే లేనటుయిుంది. అుందుకని మళ్లల అన్నెడు: 
“నువుొ నలుపయితే, నువుొ నువుొ కాదు.” 

“తెలుస్, అయిన్న అనుకుుందాుం.” 

గాఢుంగా ఊపరితీస్కున్నెడు. తను ఈ వాద్ుంలో న్నగిగనటేు 
కానీ, సమాధాన్నలు చెపపవలసిన పరిసిితులోల 
ఇరుకుోనెటుగా ఫీలయాయడు. “ఏమనుకుుందాుం?” అని 
అడిగాడు. 

“నేను నలల అమాాయినే కానీ, నేను నేనే. మనుం 
ప్రేమిుంచుకున్నెుం. ననుె పెళ్లలచేస్కుుంటావా?” 

అతను దీనిగురిుంచి కొుంచెుం ఆలోచిుంచాడు.  

“ఏుంటి?” అుంటూ అతని ద్గగరగా వచిాుంది. ఆమె కళ్లలోల 
ఇుంకొుంచెుం మెరుప్ప. “ననుె పెళ్లలచేస్కుుంటావా?” 

“ఆలోచిస్తన్నెను,” అన్నెడు.  

“చేస్కోవు- నేను చెపపగలను. న్న అనబోతున్నెవు 
నువుొ.” 

“అుంత తుంద్రొదుద. ఆలోచిుంచవలసిన విషయాలు చాలా 
ఉన్నెయి. జీవితాుంతుం చిుంతిుంచవలసిన పనులు 
చేయడానికి ఇషుపడుం కదా...” 

“ఇుంకా ఆలోచిుంచడాలేలవు. ఎస్ ఆర్క్ న్న” 

“నువొలా అుంటన్నెవు కాబటిు-” 

“ఎస్ ఆర్క్ న్న.” 

“దేవుడా! సరే. న్న.” 

“థుంకూయ,” అనేసి కిచెన్ నుుంచి హాలోలకి వెళ్లలపోయిుంది. ఓ 
క్షణుం తరాొత ఏద్య పత్రిక పేజీలు తిప్పపతునె చప్పపడు 
విన్నెడు. పత్రిక చదివే వీలులేనుంత కోపుంగా ఉుంద్ని 
అతనికి తెలుస్. కానీ, అతను చేసినటుగా కోపుంగా 
పేజీలు గబగబా తిపపడుం లేదు. పత్రికలోని ప్రతిమాటా 
చదువుతునెుంత న్నమాదిగా పేజీలు తిప్పపతోుంది. తన పటల 
ఉదాసీనతని ప్రద్రిిస్తుంది. అది కలగజేయవలసిన 
ప్రభావానిె కలగజేస్నసిుంది. అది అతనిె గాయపరచిుంది.  

ఇప్పపడిక తనూ ఉదాసీనుంగా ఉుండటుం తపపుంచి 
మారాగుంతరుం లేదు. నిశిబదుంగా, శ్రద్ధగా మిగతా గిన్నెలనీె 
కడిగేసాడు. తుడిచేసి పకోన పెటేుసాడు. గటు, సువ్ 
శుభ్రుంగా తుడిచేసి, న్నతుతటిబొటు పడు ప్రదేశానిె శుభ్రుం 
చేస్నసాడు. ఇవనీె చేస్తనెప్పపడే, ఫోలర్క్ ని కూడా తడిబటుతో 
తుడిచేదాదమని నిరణయిుంచుకున్నెడు.  ఆనీె 
అయిప్పయాయక, కిచెన్ సరికొతతగా-అసలు వీళ్లల ఈ 
ఇుంటికి రావడానికి ముందునెుంత శుభ్రుంగా-
కనిపుంచిుంది.  

చెతత ఉనె బాయగ ని తీస్కుని బయటకు కదిలాడు. రాత్రి 
ఆకాశుం నిరాలుంగా ఉుంది; సిటీ లైటల వెలుగులు లేని 
పశ్చామాన అకోడకోడా చుకోలు కనిపస్తన్నెయి. ఎల్ 
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కమీన్న రోడుుమీద్ ట్రాఫిక్స పలాగా ఉుండి, నదిలా 
ప్రశాుంతుంగా కదులుతోుంది. ఇలాుంటి వివాద్ుంలోకి ఆమె 
తనని లాగేలా చేసినుందుకు కొుంచెుం సిగుగగా అనిపుంచిుంది. 
ఇుంకో మపెపప యేళ్ల తరాొత ఇద్దరోల ఎవరూ ఉుండరు. 
అలాుంటప్పపడు, ఇలాుంటివనీె దేనికి? తామ కలిసివునె 
ఇనిె సుంవతారాల గురిుంచీ, తామ కలిసి గడిపన క్షణాల 
గురిుంచీ, తామెుంత అన్నయనయుంగా ఉనెదీ 
ఆలోచిుంచుకున్నెడు. గొుంతులో ఏద్య అడుుం పడి, ఊపరి 
తీస్కోవడుం కషుమైనటుయిుంది. మఖమూ, మెడలమీద్ 
ఒక జలద్రిుంప్ప. గుుండెలోలకి ప్రేమ ఎగద్నుెకొచిాుంది. ఈ 
ప్రకుంపన్నలనీె కొనిె క్షణాలప్పట అనుభవిుంచి, చెతత 
తీస్కుని వెనక గేటనుుంచి బయటకు వెళ్లలడు.  

చెతతతటిు ద్గగర రుండు వీధికుకోలున్నెయి. ఒకటి 
నేలమీద్పడి ప్పరులతోుంది; రుండోదాని న్నట్లల యేద్య ఉుంది. 
అతను రావడుం చూసి, న్నమాదిగా అకోణ్ణుంచి కదిలాయి. 
మామూలుగా అయితే ఏ రాయో విసిరి వాటిని 
తరిమేస్నవాడు కానీ, ఈసారి వాటి మాన్నన వాటిని 
పోనిచాాడు.  

ఇుంటికి తిరిగివచేాటపపటికి ఇలలుంతా చీకటిగా ఉుంది. ఆమె 
బాత రూమ లో సాెనుం చేస్తుంది. బయట తలుప్పద్గగర చేరి 
ఆమెని పేరుపెటిు పలిచాడు. లోపల చప్పపళ్లవుతున్నెయి 
కానీ, ఆమె జవాబివొలేదు. “యాన్, నేను నిజుంగా సారీ,” 
అన్నెడు. “మామూలుగా అయిపోతాను, ప్రామిస్.” 

“ఎటాల?” అడిగిుంది.  

ఈ ప్రశె ఊహిుంచలేద్తను. విుంతగా అనిపస్తనె ఆమె 
గొుంతులోని ధ్ొని, సిాయి, ఒక ప్రతేయకమైన సొరసిాన్ననిె 
బటిు, తను సరైన సమాధానుం ఇవాొలని అరిమైుంది 

అతనికి. తలుప్పకి ఆనుకుని, “నినుె పెళ్లలచేస్కుుంటాను,” 
అన్నెడు గుసగుసగా.  

“చూదాదుం,” అుంది. “నువుొ పడుకొని ఉుండు, ఒకో 
నిమిషుంలో వసాతను.” 

బటులు విపేపసి, దుపపటి కప్పపకుని పడుకున్నెడు. 
బాత రూమ తలుప్ప తెరుచుకుని, మూస్కోవడుం 
వినిపుంచిుంది. 

“లైట్ తీస్నయ్,” అుంది. 

“ఏుంటీ?” 

“లైట్ తీస్నయి.” 

పకోకి ఒతితగిలి, బెడ్ పకోనునె లైట్ కి ఉనె చైన్ లాగాడు. 
గది మొతతుం చీకటి పరుచుకుుంది. “ఆల్ రైట్,” అన్నెడు. 
అలానే పడుకుని ఉన్నెడు, కానీ ఏమీ జరగలేదు. 
“ఆల్ రైట్,” అని మళ్లల అన్నెడు. రూమ లో అటనుుంచి 
ఇట ఏద్య కదిలిన శబదుం వినిపుంచిుంది. లేచి కూచున్నెడు, 
కానీ ఏమీ కనిపుంచడుం లేదు.  

రూమ నిశిబదుంగా ఉుంది.  వాళ్లలద్దరి మొద్టిరాత్రిన్నడు 
కొటుకునెటుగా గుుండె కొటుకుుంది- ఇపపటికీ 
మధ్యరాత్రిలో ఏద్య చప్పపడుకి మెలకువ వచిానప్పపడు 
కొటుకునేటుగా.  

ఇుంట్లల ఎవరో తిరుగుతునె శబదుం. 

 ఎవరో ఒక కొతతమనిషి. 
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