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- ఎనిమిదవ కథ “మేడం మీకు బాగా తెలిసిన వాళళ్ంట . మాటాల్డతారంట!” నరుస్ చెపిప్ంది.
ఎవరై ఉంటారు అనుకుంటూ ఉంటే ఓ అమామ్యి లోపలికి వచిచ్ంది.
ఇరవై, ఇరవైరెండేళుళ్ ఉంటాయేమో!
గులాబీ రంగు లేసు అంచు కుటిట్న తెలల్టి సిలక్ పరికిణీకి, తెలల్ని బౌల్జ, పింక ఓణీ వేసుకుంది. అమామ్యి సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంది.
భుజాని పొడుగాగ్ వేళాడుతునన్ ఓ హాండ బాగ. జడ వేసుకుంటే బాగుండేది అనిపించే పొడుగాడి జుటుట్ కు పైన ఒక కిల్ప పెటిట్ వదిలేసింది.
“బాగునాన్రా అండీ?” అంటూ పలకరించింది, బాగా తెలిసినటుట్.
ఎవరనన్టుట్ చూసూత్…”కూరోచ్” అనాన్ను.
కురీచ్లో కూరోచ్బోతూ బాగ తీసి వళోళ్ పెటుట్కుంది.
‘ఏదో కంపైల్ంట ఉండి ఉంటుంది’
“మీరు మా గురాన్థం బాబాయి వాళిళ్ంటోల్ చదువుకునాన్రు కదా.”
‘గురాన్థం బాబాయి’… లోపలునన్ ఫైలస్ అనిన్ంటినీ బురర్ సెరచ్ చేసోత్ంది.
ఓ నిముషం తరావ్త ‘ఫైల నాట ఫౌండ!’
“అదేనండీ, మీరు మెడికల ఎంటర్నస్ చదువుకునాన్రే, ఆ డాబా మా బాబాయిదే…”
“ఒహో ..గీర్న కలర మేడ..” అనాన్ను గురుత్ తెచుచ్కుని.
“మీ నానన్గారు టూయ్షనుల్ చెపేప్వాళుళ్ కదా..”
“అవును, నీపేరేమిటి?
“రతన్”
“మా నానన్ సూట్డెంట వా నువువ్..?”
“అహా కాదు..కాదు” అంటూ తనే సూక్లోల్ చదువుకుందో చెపిప్ంది.
‘ఏం పని మీద వచాచ్వు? వచిచ్న పనేంటో చెపుప్.’ లాంటి పర్శన్లు వేదాద్మనుకుని, మరీ మొరటుగా ఉనాన్యని ఆ అమామ్యే
చెపుత్ందిలే అని చూసుత్నాన్ను.
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షెలఫ్ లో ఉనన్ పుసత్కాలూ, గోడ మీద పెయింటింగ నూ చూసింది. ఆ పెయింటింగ లో ఉనన్ చినన్ బాబుని వేలితో చూపిసూత్ “మీ
బాబా?” అడిగింది.
“కాదు, అది బొమేమ్” అనాన్ను.
“ఇదద్రు పిలల్లు కదా మీకు..”
“ఊ…”
ఇంక ఉనన్ సహనం ఖరైచ్ంది. “ఏమైనా చూపెటుట్కోవాలా?” అడిగాను.
“అహ..ఏం లేదు. అయినా మా ఫామిలీ డాకట్ర గారి దగగ్రే చూపిసుత్ంది మా మమీమ్. ఊరికే ఇటు వెళూత్ వెళూత్ చూసెళాద్మని
వచాచ్ను.”
అంతా ఉటిట్దే అంటోంది మనసు.
“మొటిమలు ఎందుకువసాత్యండీ?” అడిగింది
“ఈ ఏజ లో సహజమే అవి.” ఇంకా వివరణ ఇచుచ్కోలేక..
“అంటే నాకు ఎపుప్డూ పీరియడస్ రాబోయేముందు పింపులస్ వసాత్యి. తరావ్త తగిగ్పోతాయి.” మొహం మీద చూశాను. అదద్ంలా
ఉంది. ఒకక్ మొటిమ కూడా లేదు.
“అంతా బాగానే ఉందిగా.”
“మొనన్టివరకూ బాగా విపరీతంగా ఉనాన్యి. మొనన్ గంధం, పసుపు కలిపి రాసేత్ తగిగ్పోయాయి. పీరియడస్ రెగుయ్లర గా
రావాలంటే ఏం చెయాయ్లండీ.”
“ఏం చెయయ్కక్రేల్దు. సహజంగా వచేచ్వే పీరియడస్. ఇరెర్గుయ్లర గా వసుత్నాన్యంటే ఏదో ఒక కారణం వుంటుంది. అదేమిటో చూసి
టీర్ట మెంట ఇవావ్లి .పీరియడస్ ఏమైనా పార్బల్మా?”
“నాకెపుప్డూ సరిగాగ్ టైం కు రావండీ. నెకస్ట్ వీక మమీమ్ వాళుళ్ అనన్వరం వెళాళ్లనుకుంటునాన్రు. తవ్రగా రావడానికి ఏమైనా
మెడిసిన ఇవవ్ండి.”
“ఆకలి ఎలా ఉంది?”
“బాగానే ఉంది. కాకపోతే మొదటినుండీ నాకు గాసిట్ర్క పార్బల్ం ఉంది. ఏం తినాన్ వాంతవుతుంది.”
పీరియడస్ లేటవడం , వాంతులవడం ……అవనీన్ మామూలంటోంది.
అమామ్యి మాటలోల్ తేడా తెలుసూత్నే ఉంది.
నాకే కాదు, కొనేన్ళుళ్ అనుభవమునన్ గైనకాలజిసుట్లకు ఆడపిలల్ లోపలికి అడుగుపెటట్గానే కొనిన్ వివరాలు తెలిసిపోతుంటాయి.
“ఎవరొచాచ్రు నీతో?”
“కజిన బర్దర”
కజిన అనాలి , లేదా బర్దర అనాలి. అసలీ ‘కజిన బర్దర’ అనే పదపర్యోగమే తపుప్.
తపుప్ చేసినవారికి ఎకుక్వగా అకక్రకొచేచ్దీ ఈపదమే.
సరే ఒక సారి చూసాత్ను, లోపలికి రమమ్ంటే..”వదద్ండీ. అంతా బాగానేఉంది. పీరియడస్ రావడానికి టాబెల్టుల్ ఇసేత్ చాలు.”
అంటోంది. కురీచ్లోనుండి కదలకుండా.
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ఆ అమామ్యి మాటలకు, పర్వరత్నకూ , మనసులో అనుమానం చెటుట్ బలంగానూ తవ్రగానూ పెరుగుతోంది.
“చూసేత్ నషట్ం లేదు కదా !” అని బెల కొటాట్ను.
నరొస్చిచ్ంది. నరుస్ అపప్టికే ఆమె పేరు మీద ఫైల అదీ పిర్పేర చేసి అది పటుట్కుని నిలుచ్ంది.
దాంటోల్ ఇంకా ఏం రాయలేదు.
“ అమామ్యిని లోపల పడుకోబెటుట్.”
పొటట్ మీద ఉనన్ డెర్స పకక్కు తీయడానికి ఒపుప్కోదు. ఎంత చెపిప్నా సరే…”వదుద్. నాకుసిగుగ్ …..నాకు సిగుగ్” అంటోంది. . చేతులోత్
కపుప్కుంటోంది. ఒక చెయియ్ తొలగిసేత్, ఇంకోచేతోత్ కవర చేసుకుంటోంది. పొటట్ మీద పరీక్ష చేదాద్మంటే ఒపుప్కోదు. డెర్స పైనే
చూడండంటుంది. అలా కుదరదంటే వెళిళ్పోతానంటుంది.
“ఇదంతా వదద్ండీ. టేబెల్టస్ రాసివవ్ండి చాలు.”
" ఇందాకటున్ండీ చూసత్నాన్, అండీ ఏంటమామ్య అండీ, మేడం అనలేవూ " అంటూ మా నరుస్ విసుకుక్ంది నా ఇగో తరఫున తను
వకాలాత్ తీసుకుని.
“తెలిసిన ఆంటియే కదా అని అనాన్ను…. తపాప్?”
“ తపుప్ కాదు గానీ, ఒకక్ నిముషం కో ఆపరేట చేసేత్ నా పని నేను చేసుకుంటా. కాసేపు కళుళ్ మూసుకో. చెపిప్నటుట్ విను.” అంటూ
ఎలాగైతేనేం, విజయవంతంగా పొటట్ మీద సాక్నింగ పోర్బ పెటట్గలిగాను.
“చకిక్లిగిలిగా ఉంది. పీల్జ, తవ్రగా తీసెయయ్ండి. ఇంతవరకూ ఎవరూ తాకలేదకక్డ.” అంటోంది. నా పనికి అడడ్ం రాకుండా ..మా
నరుస్ ఆ అమామ్యి రెండు చేతులూ పటుట్కుంది, ఆమె మాటలు వినిపించుకోకుండా చూసుత్నాన్ను.
అకక్డొక చినన్ సివ్మిమ్ంగ పూల. అందులో ఒకరెవరో ఏకాంతంగా ఈత కొడుతునాన్రు.
ఒకక్డుగు వెనకుక్ వేసి మళీళ్ పరీక్షగా చూశా...నిజమే...ఆమె గరాభ్శయంలో మూడునెలల పిండం, దాని కదలికలు, గుండె
కొటుట్కోవడం అనీన్ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
అమామ్యిని చూసేత్ పెళైళ్న సూచనలేం లేవు. ఇపుప్డీ విషయం చెపేత్ ఎలా రిసీవ చేసుకుంటుందో..
ఎలా చెపాప్లి. ..?
నరుస్ ని వేరే పని చెపిప్ బయటకు పంపించాను.
“చూడు రతాన్.. నీకు పీరియడస్ ఎందుకు రావడం లేదో నీకేమైనా ఐడియా....అదే ..ఏదైనా అనుమానం ఉందా?”
“నాకు మొదటినుండీ అంతేనండీ... చాలా ఇరెర్గుయ్లర . సరిగాగ్ రావు.”
“ ఇపుప్డు మాతర్ం ఒక పార్బల్ం ఉంది.”
ఏంటనన్టుట్ చూసోత్ంది.
“సాక్నింగ చేశాను...అందులో ..ఐ మీన అకక్డ….” నాకే ఏదో తడబాటొచిచ్ంది. “ధైరయ్ంగా ఉంటానంటే చెపాత్ను.”
“చెపప్ండి.”
“ సాక్నింగ లోమూడో నెల పెర్గన్నీస్ కనిపిసోత్ంది.”
“వాడూడ్యూ మీన?” అంటూ గుపెప్టతో పరికిణీ అంచులు పటుట్కుని టేబిల మీద నుండి ఒకక్ దూకు దూకేసింది.
“ఏమామ్టాల్డుతునాన్రు?” అంది గొంతు పెదద్ది చేసి “ ఏమామ్టాల్డుతునాన్రో మీకు తెలుసోత్ందా?” మళీళ్ అరిచినటేల్ మాటాల్డింది.
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ఆమె అరుపుకు నరుస్ లోపలికి వచిచ్ంది.

ఆ అమామ్యి ధోరణి కొదిద్గా విచితర్ంగా అనిపించినా, నరుస్కు తెలియడం మంచిది కాదని “ఏం లేదు, వెళుళ్” అనాన్ను. నరుస్
అనుమానంగా చూసూత్ బయటికి వెళిళ్ంది.
పరికిణీ కటుట్కుంటూ
“ఒక ఆడపిలల్మీద ఇలా అభాండం వెయయ్డానికి మీకు మనసెలా ఒపిప్ంది. మీకూ ఒక అమామ్యుంది. ఆమెనెవరైనా ఈ మాటంటే
ఎంత బాధ పడతారు. నేను అబాబ్యిలకు చాలా దూరంగా ఉంటాను. అసలు వాళళ్తో మాటాల్డడమే తపప్నుకుంటాను.” అంది రోషంగా.
ఇదేంటి నేను చూసింది తపాప్. ఏమైనా పొరపాటు పడాడ్నా?? ఆ అమామ్యి అరుపులకు నామీద నాకే అనుమానమొచిచ్ంది.
ఛా. ఛా. లేదు లేదు . నేను సరిగానే చూశాను.
“నినేన్దో అనాలని, నినున్ అవమానం చెయాయ్లని నాకెందుకుంటుంది. ఉనన్ విషయం చెపాప్ను. అంతే.”
“ఏం చెపాత్రండీ నాగురించి. అసలేం తెలుసు నాగురించి….. ఇంత నీచంగా మాటాల్డడానికి . ఈ విషయం ఊరికే వదలను. చాలా
దూరం వెళుతుంది . గురుత్ంచుకోండి. సొసైటీలో రెసాప్నిస్బుల పొజిషన లో ఉండి మీరిటాల్ మాటాల్డుతునాన్రంటే…” కాసేపు గాప తీసుకుని
“ ఓ..హ గాడ …నమమ్లేకపోతునాన్ను. ”
టేబిల మీద ఉనన్ తన పేరు గల ఫైల తీసుకుని విసురుగా వెళిళ్పోయింది.
ఆమె వెళిళ్న కాసేపటికి
“ఏమనాన్రు మేడం తనని?” నా రూం డోర తెరిచి ఆ తలుపు ఒక చేతోత్ పటుట్కుని అడుగుతునాన్డు ఒక అబాబ్యి.
ముదురు నీలం మీద సనన్ని తెలల్ గళళ్ షరట్. ముఖం మీదకు పడే అందమైన జుటుట్. లేతగా ఉనాన్డు ఆ అబాబ్యి. అతని భుజాన
కాలేజ సూట్డెంటస్ వేసుకునే బాగ ఉంది.
“ఎవరు నువువ్?” విసుగాగ్ అనాన్ను.
“నేను రతన్ కజిన ని.”
ఎదురుగా కూరుచ్ని “ మా కజిన ను ఏదో అనాన్రంట. ఏమనాన్రు మేడం, ఏడుసుత్ంది బయట?“ ముందుకు పడుతునన్ జుటుట్ని
వెనకుక్
విదిలించాడు..
‘ఎవరితోనైనా పెటుట్కో...యూత తో వదుద్’
‘ యూత అనుకుంటే ఏదైనా సాధిసాత్రు’ లాంటి లాంటి డైలాగులు వంటోల్ బలంగా పేరుకునన్టుల్నాన్యి.
“ఏమనాన్నంది..?”
“తను చెపప్డం లేదు. మీరు ఇనస్లట్ చేశారని ఏడుసోత్ంది.”
“ఉనన్ విషయం చెపాప్ను అంతే. సమసయ్ ఉంది. దానిన్ పరిషక్రించుకోవడానికి చూడండి. నాతో పోటాల్ట అనవసరమైన టైం వేసట్ ”
బెల కొటాట్ను.
నరుస్ వచిచ్ంది.
“ఇతనిన్ బయటకు తీసుకెళుళ్.” చెపాప్ను.
నా వంక కోపంగా చూసూత్ బయటకు వెళాల్డు.
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అది జరిగిన నాలుగైదు రోజులకు, మాకు దగగ్రోల్ ఉనన్ మలీట్ సెప్షాలిటీ హాసిప్టల నుండి ఫోన వచిచ్ంది. అపుప్డపుడు గైనిక కేసులు
చూడడానికి వెళుత్ంటాను. ఆ హాసిప్టల నుండి అపుప్డపుప్డు కేసులు చూడమని పిలుపు వసుత్ంటుంది.
"ఏంటి కేసు?"
"అటెంపెట్డ సూయి సైడ , సెలఫ్ పాయిజనింగ. ఆమె దగగ్ర మీ ఫైల ఉంది."
"ఏం వార్శానో చూడు."
"ఏం రాసి లేదు మేడం. ఖాళీ ఫైల!"
అటెట్ంపెట్డ సూయి సైడ...ఖాళీ ఫైలు. ....ముందు రతేన్ గురొత్చిచ్ంది.
నేను వెళేళ్సరికి ఆమెను అటెండ అయిన డాకట్ర ఎదురొచాచ్డు.
" తవ్రగానే తీసుకొచాచ్రు.సట్మక వాష ఇచిచ్, యాంటి డోట కూడా ఇచేచ్శాము. పేషంట సేట్బుల గానే ఉంది. ”
“ఏం తీసుకుంది?”
“ఈ అమామ్యి వాళళ్ సిసట్ర కు సెరెబర్ల పాలీస్ అట. ఫిటస్ వసుత్ంటాయని డైలీ మెడిసినస్ వాడుతుంటారట. అవి ఒక సీసా మొతత్ం
మింగేసిందట.”
“అతనే మళీళ్ చెపాప్డు. యంగ పేషంట , సూయి సైడ అటెట్ంపట్ ... అనుమానమొచిచ్ సాక్న చేశాము. పెర్గన్నీస్ ఉంది.”
“ఆ…చూశాను.”
“అందుకేనా, ఫైల లో ఏం రాయలేదు..”
అటూ ఇటూగా తలూపాను.
రతన్ను చూడడానికి వెళాళ్ను. మనిషి సప్ృహలోనే ఉందికానీ, మాటలోల్ కాల్రిటీ లేదు. ఏమామ్టాల్డుతోందో సరిగా అరథ్ం కావడం లేదు.
ఏదేదో చెపోత్ంది. ఏడుసోత్ంది. అకక్డకక్డా కొనిన్ పదాలు కిల్యర గా ఉనాన్యి.
“ననున్ చచిచ్పోనివవ్ండి. నేను బతకను . నాకు బతకాలని లేదు.” అని ఏడుసోత్ంది.
“మేడం కొంచం రికవర అయిన తరావ్త మీకు రిఫర చేసాత్ము. ఆ ఎం టీ పీ అదీ.. ..కిల్యర ఇండికేషనస్ ఉనాన్యికదా. ఎరీల్ పెర్గన్సీ,
పాయిజనింగ , పైగా అన మారీడ...”డాకట్ర అనాన్డు.
“అలాగే పంపించండి. లేదా ఇకక్డ చెయయ్మనాన్ చేసాత్ను.”
నేను తనని చూసి బయటకు వచేచ్ సరికి తెలల్వారు జాము అయిదయింది. బయట వచిచ్ చూసేత్ ఒకావిడ నుంచుని ఉంది.
బాగా వెలిసిపోయిన అరిటాకు పచచ్ చీర, బూడిదరంగు జాకెటుట్. అరథ్ రాతిర్ హడావుడిగా వచిచ్ందేమో, జుటుట్ రేగిపోయి ఉంది.
బోసిగా ఉనన్ నుదురు. ముడతలు పడిన చేతులు. చేతిలో చిలల్ర నోటుల్నాన్యి. ఆటోకి ఇవవ్గా మిగిలిన చిలల్ర కాబోలు. వాటిని గటిట్గా
పటుట్కుని గాజు కళళ్తో ఆతర్ంగా చూసోత్ంది.
రతన్ పోలికలు కనిపిసుత్నాన్యి కానీ, ఆ అమామ్యి తలిల్ ఈవిడా అని ఆశచ్రయ్పోయేంత బీద సిథ్తిలో ఉంది.
“రతన్ మీకేమవుతుంది.”
“కూతురేనండీ.”
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“పర్సుత్తానికి పరేల్దు. ఇవాలిస్న టీర్ట మెంట అంతా ఇచాచ్రు. భయపడొదుద్.”
ఆమె భోరుమని ఏడుసుత్ంది అనుకునాన్ను గానీ,కానీ అలాగే చూసూత్ నిలబడింది.
కషాట్లు మరీ ఎకుక్వగా అనుభవించేవారికి , ఏడుపు రావడం కషట్ం.
PPP
రతన్ కోలుకునన్ తరావ్త మా హాసిప్టల కు పంపించేశారు. బాగానే ఉంది. తిరుగుతోంది.

వాళళ్ అమమ్కు విషయం వివరించాను. అనిన్ దెబబ్లతో పాటే ఇదో దెబబ్ అయింది. కానీ గటిట్ దెబేబ్ …
ఆమె మా హాసిప్టల కు వచిచ్న తరావ్త, రతన్కు అబారష్న చేశాను. గరభ్ంలో ఉనన్ శిశువుకు ముఖయ్మైన అవయవాలు ఏరప్డేదశలో
కొనిన్ పర్మాదకరమైన మందులు వాడడం ఒక కారణమైతే , పెళిళ్కాకుండా వచిచ్న గరభ్ం వలల్ ఎదురయేయ్ సమసయ్ల నుండి తపిప్ంచడమే
ఇంకో కారణం.
ఓ రోజు వాళళ్మమ్ మధాయ్హన్ం ఓ పీ అయిన తరావ్త వచిచ్ంది.
“ కాలేజీ అయిపోయింది. ఆ టీచరుదోయ్గం కోసమని పరీక్షలు రాసత్ంది. అది కూడా శర్దధ్గా చదవదు. ఇంటోల్ కూరుచ్ని చదువుకోవే
అంటే వినకుండా సేన్హితురాలితో కలిసి చదువుకుంటానని రోజూ పోతంది. సాయంతర్ం ఎకక్డికో ఫెర్ండింటికెళిళ్ందమామ్. అకక్డేం జరిగిందో
వచేచ్సరికి మొహమంతా మాడుచ్కుని వచిచ్ంది. అనన్ం తినమంటే ఇంతెతుత్న ఎగిరింది. ఈ మధయ్న దాంతో ఏం మాటాల్డలనాన్
బయమవుతుంది. ఒకటే కోపం. నిదరొసత్ందని లోపలకెలిల్ గడెటుట్కుంది. ఎందుకో నాకు అనుమానంగానే ఉండి, నిదర్బోకుండా మెలకువగానే
ఉనాన్.. . మధయ్రాతిర్లో లెగిసి వంటింటోల్ కెళిళ్ంది. ఆకలేసింది కాబోలు అనన్ం తినడానికెళిళ్ందనుకునాన్ను.
మళీళ్ నేను కదిలితే తినకుండా వెళిళ్పోతుందేమోనని కదలకుండా పడుకునాన్ను. అయిదునిముషాల తరావ్త గదిలోపలికి
వెళిళ్పోయింది. వంటింటోల్ లైట అలాగే వేసే ఉందని , తీదాద్మని వెళేత్ ,ఎకక్డి గినెన్లు అకక్డే ఉనాన్యి. వంటింటి గటుట్ మీద చినన్దాని మందు
సీసా ఖాళీగా ఉంది.
గబగబా గదిలోకెళిళ్ దీనివాలకం చూసేత్ మన లోకంలో లేదు. పకిక్ంటబాబ్యి సాయం తీసుకుని ఇటొచాచ్ం.”
“ఇలెల్లా గడుసుత్ంది?”
“గుడి దగగ్ర కొబబ్రికాయల షాపుందమామ్. అదే తిండిపెడతంది.”
“ఇక తెలుసుకుంటుందిలే బాధ పడకు.”
“ఏం తెలుసుకోటమోనమామ్. సోకులు చేసుకుంటంటే, ఏమోలే వయసు పిలల్కదా.. అటాట్ తయారవాలనిపిసత్దేమోలే అని ఊరుకునాన్.
అమమ్నటం మానేసింది. మమీమ్ మమీమ్ అని పటుట్కుంది. ఇంటోల్ అదిలేదు ఇదిలేదు డైనింగ టేబుల లేదు, సోఫాలేల్వు. అందరికీ అనీన్ ఉనాన్యి,
మనకే ఏదీ లేదని గొడవ. ఆ పిలాల్డు మాకు తెలిసినోళళ్ అబాబ్యే. చదూకునే పిలాల్డు, దీనికనాన్ చినోన్డే.
లేదు. తండెర్దురుగా నుంచునే ధైరయ్మూ లేదు.

పెళిళ్ అదీ చేసుకునే వయసూ

దీనికనాన్ చినన్పిలల్ , పుటకనుండీ మాటా పలుకూ లేదు. నడవలేదు. అనీన్ మంచం లోనే.

దానికి అకక్ను చూసేత్ పండగే. ఇదింటికి రాగానే"ఆ...ఊ.." పిలుసత్ది.మధయ్మధయ్లో ఫిటస్ వసుత్ంటయియ్ దానికి. తోడబుటిట్న దాని మొహమైనా
చూడదు.”
రతన్ని పిలిపించాను.
మొహం కోపంగా పెటుట్కుని వచిచ్ కూరుచ్ంది.
“ఎలా ఉంది రతాన్?” పలకరించాను.
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“ఒకె..బాగానే ఉంది.”

“కొనాన్ళుళ్ ఇంటి దగగ్ర రెసట్ తీసుకో. కోలుకునన్ తరావ్త ఉదోయ్గం కోసం ఎగాజ్మస్ ఉనాన్యంట కదా. వాటికి జాగర్తత్గా పిర్పేర
అవు.”
నా మాటలు విసుగాగ్ ఉనాన్యని, తనకు నచచ్డం లేదనీ తెలుసూత్నే ఉంది.
PPP
డిశాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయిన ఓ పదిరోజుల తరావ్త, ఓ రోజు ఆపరేషన కు వెళళ్బోతుంటే తలిల్తో కలిసి వచిచ్ంది రతన్. అదే బాగ,
తలిల్తో తనకేమీ సంబంధం లేనటుల్ కూరుచ్ంది. భుజానికి అదే పొడుగాటి బాగ.
“ఏంటి రతాన్. ఎలా ఉనాన్వు?”
అబారష్న రిపోరట్ కావాలంది.
ఎందుకంటే ...
“ఆ పోయేకాలం. ఇపుప్డు ఆళిళ్ంటిముందు డేరా వేసుకుని కూరుచ్ంటానంటుంది. ఎంత చెపిప్నా వినటం లేదు. ఆళిళ్ంటోల్ తెలిసేత్ ఆ
పిలాల్ణిణ్ కొటిట్ సంపేసాత్డు ఆళళ్ నానన్. అసలే పోలీసాయన. విపరీతమైన కోపం. మా మీద కొచిచ్నా వసాత్డని హడిలి చసత్నాన్.” రతన్ వాళళ్మమ్
అంది.
“ఏంటి రతాన్, ఎందుకు వాళిళ్ంటి ముందు?”
“వాళళ్కు బుదొధ్చేచ్టుట్ చెయాయ్లండీ.”
“ఎవరికి?”
“ లేకపోతే కడుపు చేసి వదిలేసాత్రా. పెళెళ్ందుకు చేసుకోరో ,వాళిళ్ంటిముందే కూరుచ్ని ధరాన్ చేసాత్ను.”
“నాకు అబారష్న కు సంబంధించిన రిపోరట్ కావాలి. మా ఫెర్ండ వాళళ్ అకక్ మహిళా సంఘానికి సెకర్టరీ. ఆమె టీవీ చానల
వాళళ్నందరినీ తీసుకు వసాత్నంది. జరిగిందేమిటో మీరు కూడా చెపాప్లి.”
మొదటి రోజున పెర్గన్నీస్ ఉందంటే ఎలా రియాకట్ అయాయ్వో,

అదంతా చెపప్మంటావా అని అడగాలనుకుని,

సూయిసైడ

చేసుకోబోయిన పిలల్తో అలా ఏం మాటాల్డతామని ఊరుకునాన్ను. అవతల ఆపరేషన కు టైమైపోతోంది.
డా. జోయ్తి గారని సైకియాటిర్సట్ , కౌనెస్లింగ కూడా బాగా కౌనెస్లింగ చేసాత్రు.
జోయ్తి గారికి ఫోన చేసి ఇలా ఓ కేసుంది మీరోసారి మాటాల్డాలని చెపిప్ ఆపరేషన కు వెళిళ్పోయాను.
జోయ్తి గారొసేత్, నా రూం లో కూరోచ్బెటట్మనీ, రతన్తో మాటాల్డడానికి వసుత్నాన్రని నరస్ తో చెపాప్ను.
నేను ఆపరేషన అయే సరికి ఆవిడ రతన్తో మాటాల్డుతునాన్రు.
“పెళిళ్ చేసుకుంటారనుకో..ఎకక్డుంటారు? ఏం తింటారు?”
“వాళిళ్ంటోల్నే,

వాళళ్ ఫాదర అంటే ఆ అబాబ్యి భయపడుతునాన్డు. …. ఆయన పోలీసు ఆఫీసర, పెదద్మనిషిగా నాయ్యం

చెయాయ్లికదా. ననున్ కోడలిగా ఎలా ఒపుప్కోడో చూసాత్ను.”
“మీరు తెచుచ్కునే తలకాయనెపుప్లనీన్, అమామ్నానన్లు భరించి, బాధయ్త తీసుకోవాలి. పెళిళ్ చేసి ఇళళ్లో పెటుట్కుని పోషించాలి.
నీకూ, ఆ అబాబ్యికీ జరిగినదాంటోల్ ఆ అబాబ్యి తండిర్కేం సంబంధం? అతనేం చదువుతునాన్డు?”
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“ఇంజినీరింగ చదువుతునాన్డు .”
ఈమెకు డిగీర్ అయిపోయింది. అతనింకా చేసుత్నాన్డు.
“వాళిళ్ంటోల్ చెపప్గలడా ఈ సంగతి?”

“చెపాప్లి కదండీ. వాడుకుని వదిలేసేత్ ఏమవుతుందో చూపిసాత్ను. సరదాలు తీరుచ్కోవడానికి , మోసం చెయయ్డానికి ఆడవాళుళ్
కావాలి. కడుపు చేసి పారిపోయేవాళళ్ను వదలకూడదండీ. అతనికి బుదిధ్ చెపాత్ను. ”
“ఎవరో సరదాలు తీరచ్డానికి నువెవ్ందుకొపుప్కునాన్వు. నీకూక్డా ఇషట్ం ఉండబటేట్ కదా?”
“అదేంటి మేడం, ఆడదానిన్ పెర్గన్ంట ను చేసిన వాణిణ్ వెనకేసుకొసాత్రే. ఆడవాళళ్ శకిత్ ఏంటో నిరూపిసాత్ను... నేను తలుచ్కుంటే ,
ఏమవుతాడో తెలిసేటుట్ చేసాత్ను.
“ చేశాడు అంటునాన్వు. సతరీ సహకారం లేకుండా మగవాడి ఒకక్డివలాల్ అయే పని కాదు.

ఆడవాళుళ్, శకిత్ అంటునాన్వుకదా.

జరిగిన తపుప్లో మీకూక్డా బాధయ్త ఉందనన్ నిజానిన్ ఒపుప్కోలేని మీరు, ఇంకేం శకిత్ సవ్రూపాలు. నీకు పెర్గన్నీస్ వచిచ్ంది కాబటిట్ అతనిది
మోసం అంటునాన్వు. అదే ఒకవేళ అతనికి గరభ్ం వచేచ్ వీలుంటే, నువువ్ మోసగతెత్వు అవుతావా?”
“అంటే నాకనాయ్యం జరగలేదా?”
“జరిగింది కానీ, అలా జరగడం లో నీకూ భాగముంది. వాళళ్ ఇంటిముందు వాళిళ్ంటిముందు ధరాన్ చెయయ్డం అంటే, ‘నేను పనీ
పాటా చెయయ్ను. మీ అబాబ్యితో కులాసాగా ఉంటాను, నాకు తిండిపెటిట్పోషించండని దేబిరించడం.”
“అంటే అతనిన్ అలాగే వదిలెయాయ్లా?”
“ అతనిన్ వదలలేకపోవడం నీ బలహీనత. అతనిన్ సాధించాలి, శికిష్ంచాలి అనుకోవడం కూడా ఏదో రకంగా అతనికి దగగ్రగా
ఉందామనే పర్యతాన్లు. నిజంగా నీకు సాధించాలని ఉంటే, ఏదైనా లకాష్య్నిన్ తీసుకుని దానిన్ సాధించు. బాగా చదివి ఉదోయ్గం తెచుచ్కో.
మరీ శకిత్ ఎకుక్వైతే అతనిన్కూడా పోషించేంతగా నువువ్ నిలబడు. అపుప్డు పెళిళ్ చేసుకో.”
“…………..”
“ ఏదో చేసి చూపిసాత్నంటునాన్వే. అదేదో , ముందు మీ అమమ్కు , మీ చెలెల్లికి చేసి చూపించు. మీ అమమ్ఎపుప్డైనా సరిగాగ్ తినన్దేమో
పటిట్ంచుకునాన్వా? ఆవిడెంత ఎండిపోయిందో చూడు. మొనన్ హాసిప్టల ఖరుచ్ ఎలా పెటిట్ందో కనుకుక్నాన్వా. ఎకక్డో అపుప్ తెచిచ్ ఉంటుంది.
మంచి అమామ్యివైతే ఆ అపుప్ ఎలా వచిచ్ందో అడుగు. అది ఎటాల్ తీరాచ్లో ఆమెకో ఆలోచన చెపుప్. బాధయ్తలకు కటుట్బడినవాళేళ్ శకిత్
సవ్రూపాలు. ఒకరి మీద ఆధారపడి బతికేదాద్మనుకునేవాళుళ్ కాదు.”
ఎపుప్డూ లేనిది జోయ్తి గారి మాటలకు రతన్వాళళ్మమ్ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. ఆ కనీన్ళళ్కు రాయి రతన్మవుతుందేమో చూడాలి.
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