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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..!!
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పోయేది పా
ౖ తే??
ర్ ణమె

" ఈ సిటీకి ఏమవుతోందో చెపప్డానికి లేదు" అంది ఆఫీసుకు లేట గా వచిచ్న చిరాకుతో పెదద్ శబద్ంతో బాగ ని తన టైబిల మీద
పెడుతూ అంది యామిని.
" ఈ నగరానికేమయింది? ఒకవైపు నుసి, మరొకవైపు పొగ" అంటూ ఈ మధయ్న సినిమా హాళళ్లోల్ తరచుగా కనిపిసుత్నన్ పర్కటనని
అనుకరించబోయిన సేన్హితురాలు గౌతమిని మింగేసేటటుట్ చూసింది.
" బాబోయ, అంత చూపులోత్నే తినెయయ్కు తలీల్! ఏమయియ్ంది? టార్ఫిక బాగా ఎకుక్వ ఉందా?" అంది గౌతమి. యామిని మూడ
వలల్నూ, పనివలల్నూ అపుప్డాగిపోయిన సంభాషణ మళీళ్ లంచ సమయంలో మొదలయింది.
" నీలా ఆఫీసుకు నాలుగడుగుల దూరంలో ఆఫీసు ఉంటే నేను నిదానంగా వచిచ్ ఇలాంటి వెరిర్ పర్శన్లు వేదుద్ను. టార్ఫిక బాగా
ఎకుక్వగా ఉందాట? ఒకక్రోజు, ఒకక్రోజంటే ఒకక్రోజు నాలా పదిహేను కిలోమీటరల్ దూరానున్ంచి రా, తెలుసుత్ంది ఈ నగరానికేమయియ్ందో?" అంది
యామిని.
" సరేలే, ఇది రోజూ ఉండేదే కదా" అంది గౌతమి వాతావరణానిన్ తేలిక చెయయ్డానికి పర్యతిన్సూత్. " నాకు కూడా చాలా కషట్ంగా
ఉంది, నేను మళీళ్ మా ఊరుకే వెళిళ్పోదామనుకుంటునాన్ను వీలుంటే" అనాన్డు ఈ మధయ్నే పూనే నించి వచిచ్న పర్సాద మంకర.
సవ్ంత ఊరిని మరిచిపోలేక అసత్మానూ మా వూరు, మావూరు అంటూ ఉంటాడు పర్సాద. అందుకే నవివ్ంది గౌతమి అతనిన్ చూసి.
" నవవ్కు గౌతమీ, నిజంగానే ఈ టార్ఫిక చూసేత్ ఎంత టెనష్న వసుత్ందో తెలుసా? పెరుగుతునన్ వెహికలస్ వలల్ అనిన్ ఊరల్లోనూ టార్ఫిక
పెరుగుతోంది. నిజమే, కానీ మరీ ఇంతగానా? ఇకక్డా, అకక్డా అని లేదు. ఎకక్డ చూసిన ఒకటే రష. ఏ రోడుడ్చూసినా జామే కదా. మనందరం ఎలా
భరిసుత్నాన్మో? ఎందుకు భరిసుత్నాన్మో కూడా టెలియదు నాకు" అనాన్డు అతను కోపంగా.
" పర్సాద, నువువ్ చెపేప్ది నిజమే, కాదనను. కానీ దానిలో మన తపుప్ మాతర్ం లేదా? మనిషికొక కారు, ఇంటికి కనీసం మూడు నాలుగు
వాహనాలు. ఇవి చాలనటుట్ కంపెనీ బసుస్లూ, టాకీస్లు, ఆటోలు, టూ వీలరుల్, పొదుద్నాన్ సాయంతర్ం అదనంగా సూక్ల బసుస్లూ. మధయ్లో భూతాలాల్
భయపెటేట్లారీలు, ఇనిన్ వాహనాలను రోజూ మనమే వీధి మీదకు చేరుసుత్నాన్ము. మొనెన్కక్డో చదివాను కొటేషన - మనం వాహనాలిన్ రవాణా
చేసుత్నాన్ము, మనుషులని కాదూ అని. ఎంత నిజమో నువేవ్ చూడు! మనిషికోకారుచొపుప్న వెళూత్ ఉంటే రోడల్ మీద వెళుత్నన్ది కారాల్? మనుషుయ్లా?" అంది
గౌతమి ఆవేశంగా.
" ఒహో! ఒకక్ రోజు కూడా టార్ఫిక బాధ పడకుండానే అమమ్గారింత లెకచ్రిల్సుత్నాన్రే, రోజూ వచేచ్ మేమేమనుకోవాలి? అనుభవిసేత్
తెలుసుత్ంది" అంది యామిని కోపంగా. వాళళ్ అమామ్, నానాన్ సవ్ంత ఇంటిని విడిచి రారు, మంచి జీతం, మంచి కంపెనీ, ముఖయ్ంగా మనసుకు నచేచ్ పనీ
చూసూత్ ఒదులుకోలేదు. అలా ఆమె రోజూ టార్ఫిక బారిన పడుతూ, లేసూత్ ఆఫీసుకు పరుగులు తీసూత్నే ఉంది గత నాలుగేళుల్గా.
" నానాటికీ తీసికటుట్ నాగంభొటుల్" అనన్ చందంగా తయారవుతునన్ ఆ నగరానిన్, టార్ఫిక నీ చూసూత్ విరకిత్ చెందడం తపప్ మరేం
చెయాయ్లో తెలియని ఎనోన్ వేలమందిలో తను కూడా ఒకరిత్. అందుకే ఆఫీసుకు కూటవేతు దూరంలో ఉనన్వాళెళ్వరిని చూసినా ఆమెకి రవవ్ంత అసూయ.
అదెపుప్డూ మాటలోల్ పర్దరిశ్సూత్నే ఉంటుంది.
" అలా అనకు యామినీ, ఇలాంటివి అందరికీ అనుభవం అవుతూనే ఉంటాయిరోజూ ఎదురవవ్కక్రలేదు, ఒకటో రెండో అయినా చాలు
జీవితాంతం గురుత్ండడానికి" అంది గౌతమి నెమమ్దిగా.
అలా అంటునన్పుప్డు ఆమె కళళ్లోల్ ఒకటే దృశయ్ం కదులుతోంది. చేతులోల్ పాపని ఎతుత్కుని తన ముందు పరుగెడుతునన్ ఒక మనిషి,
ఒక తండిర్.. ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేదు ఆ రోజుని, ఆ పరుగునీ, ఆ నడకనీ..ఆ గంటలనీ..
---------------------
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"వచేచ్ మూడు రోజులు సెలవులు గౌతమీ! మన ఊరిలో ఒకరోజు సెలవు వసేత్నే ఎవరూ ఇళళ్లోల్ ఉండరు. అలాంటిది
మూడురోజులంటే సిటీ అంతా బయటకే పరుగులు తీసాత్రు. నా మాట విని టాకీస్ ముందే పిలుచుకో, ఎంత తవ్రగా వీలైతే అంత తవ్రగా ఇంటోల్ంచి
బయలుదేరు. నాకు మీటింగ పూరిత్ అయియ్, ఆ మూలనుంచి వచిచ్ నినున్ సేట్షన లో దింపే టైముండదు. అందుకే ఇంతగా చెపుత్నాన్ను, అసలే సేట్షన దూరం
మనకి, ఆపైన సెలవులు . కంటోనెమ్ంట సేట్షన కి కనీసం పదిహేను నిమిషాలు ముందుగా వెళితే మంచిది. నీ కోచ పాల్ట ఫారమ్ కి ఆ చివరన వసుత్ంది.
టైము లేకపోతే ఎకక్డం కషట్ం " అంటూ చినన్ సైజు లెకచ్ర ఇచాచ్డు భారగ్వ.
"నాకు తెలుసు కదా, ముందే బయలుదేరతాలే, ఒకక్ రోజు ఇంటోల్ ఒక అరగంట ఎకుక్వ గడుపుదామంటే నువువ్ ముందే హడావిడి
పెడుతునాన్వు" అంది ముదుద్గా భరత్ మీద విసుకుక్ంటూ.
" బంగారం, నీ మంచి కోసం చెపాప్ను. ఈ భరత్ మాట వినాన్వా సరే, లేదా నీ పాటుల్" అంటూ ఏదో చెపబోతునన్ భారగ్వ నోరు
మూసింది నవువ్తూ.
" సరిగాగ్ నాలుగునన్రకలాల్ బయలుదేరు.మరిచ్పోకు. టైముంది కదా అని మధాయ్హన్ం నిదర్పోకు" అంటూ వంద సారుల్ చెపాప్డు.
అతనిన్ పంపించి తలుపు వేసుకుని హాయిగా మంచమీమ్ద అడడ్ంగా పడుకుని పుసత్కం చదువుకుంది పెదద్గా పని లేకపోవడంతో. రెండు
మూడు మెయిలస్ ఉంటే చూసుకుని జవాబులు రాసి లాప టాప కటేట్సింది. నెమమ్దిగా కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ సాన్నం చేసి తయారయింది. మధాయ్హన్ం
భోజనం చేసేసరికి రెండు అయింది. నిదర్పోవాలనన్ కోరిక బలవంతంగా ఆపుకుని టీ.వీ చూసింది. మూడునన్రకి టాకీస్ బుక చేసుకుంది.
నాలుంపావుకలాల్ వచాచ్డు టాకీస్ అతను. రాగానే అనీన్ సరి చూసుకుని నాలుగునన్ర, నాలుగూ నలభై మధయ్లో టాకీస్ ఎకిక్ంది.
" రోడల్నీన్ జాం అయాయ్యి అమమ్, ఎటువైపునించి వెళాద్ం?" అనాన్డతను
" ఏటువైపునించైనా సరే, తొందరగా వెళాళ్లి. టార్ఫిక తకుక్వ ఉనన్ వైపునించి తీసుకెళుళ్" అంది.
వెరిర్దానిన్ చూసినటుట్ చూశాడు. 'ఇపుప్డు నేను చెపిప్ంది ఈవిడకరధ్ం కాలేదా?’ అనన్ అరధ్ం కనబడేలా.
అతను చెపిప్ంది నిజమే. రోడల్నీన్ మాములుగా ఉండవలసిన దానికనాన్ రెటిట్ంపు వాహనాలతో నిండి ఉనాన్యి.

"

ఎకక్డికెళతారో? ఇంతమంది పర్తిరోజూ? " అనుకుంది తనలో తానే.
మళీళ్ అంతలోనే " తను వెళళ్డం లేదూ? అలాగే అందరూనూ" అనుకుంది. వెంటనే ఆమెకి వాళళ్ అమమ్మమ్ గురొత్చిచ్ంది.
" మా చినన్పుప్డు పర్యాణాలంటే మాటలా? మరచెంబు దగగ్రనించీ అనీన్ పటుట్కుని వెళేత్ కానీ కుదరదాయె, అందుకే ఏ
మూడునాలుగేళళ్కో ఒకసారి పర్యాణం తలపెటట్డం. ఇపుప్డు మీకు కషట్మేముందరార్? చేతిలో డబోబ్ ఆ కిర్కిరి ( కెర్డిట కారడ్ అనడం రాదావిడకి) కారోడ్
పెటుట్కుని ఝామమ్ంటూ వెళిళ్పోతారు. మీ సుఖాలు మాకెకక్డివీ? మా అమమ్గారింటికి వెళాళ్లనాన్ ఆ ఎడల్బండిలో కూరుచ్ని ఒళుళ్ హూనమైపోయేది తపప్
ఓ పటాట్నా వచేచ్దా? " అంటుంది.
" మాకూ అంతేలే అమమ్మామ్! కారులోల్ కూరుచ్నన్ మా నగరాల రోడల్ మీద ఒళుళ్ హూనమే" అంటుంది తను.
గౌతమి ఆలోచనని భంగపరుసూత్, " బిర్డజ్ మీద చాలా జాముందమామ్, కిందనించి తీసుకుపోతా, రోడుడ్ కొంచం బావుండదు కానీ
తొందరగా వెళతాము" అనాన్డు బిర్డజ్ కిందనించి చినన్ సందులోకి పోనిసూత్.
చేసేది లేక తలూపింది. ఈలోపున తనెపప్టినించో మాటాల్డాలనుకుంటునన్ సేన్హితులతో మాటాల్డడం మొదలుపెటిట్ంది.

ఆ

మాటలోల్నే టార్ఫిక అతి నెమమ్దిగానూ, గడియారం వేగంగానూ కదలడం గమనించ లేదు. "బాప రే, ఐదునన్ర దాటింది అపుప్డే, ఇంక గంట మాతర్మే
ఉంది టైము" అంటూ, " కొంచం తొందరగా వెళదామా" అని డైరవర ని అడిగింది. అతనూ పాపం వీలైననిన్ తంటాలు పడుతునాన్డు గతుకులీన్, గుంటలీన్
తపిప్ంచుకుంటూ హైరానా పడుతూ.
" అబాబ్ " అంది కుదుపులో పడినందువలల్ పైకి ఎగురుతూ. అపుప్డే వచిచ్ంది భారగ్వ ఫోన.
" ఎకక్డునాన్వ?" అంటూ.
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" అయోయ్, ఇంకా అకక్డేనా? చూడు కొంచం తొందరగా వెళళ్మని చెపుప్ అతనికి. లేకపోతే నీ టెర్యిన మిస అవుతుంది" అంటూ
మళీళ్ మీటింగ లోకి వెళిళ్పోయాడు. ఆరుదాటిపోయింది టైము.
" సేట్షన ఇంకా నాలుగు కిలోమీటరేల్నమామ్, వెళిళ్పోతాము " అనాన్డు డైరవర. ఉనన్టుట్ండి మరినిన్ కారూల్, సూక్టరూల్ కనిపించాయి
గౌతమికి.
"ఇదేమిటి? ఇకక్డ మరీ ఎకుక్వగా ఉంది రష?" అని ఆమె అంటూ ఉండగానే టాకీస్ ఆపేసి కూరుచ్నాన్డు అతను. రెండు మెయిన
రోడల్కీ మధయ్ ఉనన్ చినన్ రోడుడ్మీద ఆగింది ఆమె ఎకిక్న టాకీస్. ముందునన్ వీధిలో ఏదో పండగ సంబరమూ, వెనకునన్ వీధిలో ఏదో నిరసన పర్దరశ్నా
జరుగుతునాన్యి. నిరసన కారుల సంఖయ్ చాలా చినన్ది, మౌనంగా జండాలు పటుట్కుని రోడుడ్కి సగం వైపు ఆకర్మించుకుని నెమమ్దిగా వెళుత్నాన్రు వాళుళ్.
వారు వదలగా మిగిలిన కొంత రోడుడ్లో వెళళ్డానికి వాహనాలు పోటీపడడంవలల్ అకక్డంతా జాం అయిపోయింది. వాళళ్ని తపిప్ంచుకోవడానికే టాకీస్
అతను ఆ సనన్రోడుడ్లోకి దారితీశాడు. అపుప్డు కానీ వాళుళ్ గమనించలేదు ముందునన్ వీధిలో జరుగుతునన్ ఊరేగింపునీ, హడావిడినీ. దానికి ముందు దారి
కనబడకుండా నిలబడిపోయిన మూడు బసుస్లు కూడా కారణం.
టైము ఆరూ పది అవుతోంది. మాములుగా అయితే మూడు నాలుగు కిలోమీటరల్ దూరం వెళిళ్పోవచుచ్. కానీ ఇపుప్డు రెండు వైపులా
చేరిపోయిన వాహనాల మధయ్ నుంచి, ముఖయ్ంగా ముందునన్ బసుస్లని దాటుకుంటూ ఎలా వెళాళ్లో తెలియలేదు డైరవర కి కూడా.
గౌతమికి ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేదు. ఊరికే టైము చూసుకుంటూ ఉంటే లేనిపోని టెనష్న అనీందాకటినించీ చూడలేదు. కానీ " ఆరు
పది అయిందమామ్, మరో పది నిమిషాలు అని చూపిసోత్ంది జీ.పీ.ఆర.ఎస" అనన్ అతని మాటలకి అదిరిపడి టైము చూసింది.
" ఈ హడావుడి మధయ్లోంచి పదినిమిషాలోల్ ఎలా వెళళ్గలం? " అంది కంగారుగా.ఇంతలో వినబడింది సైరన మోగించుకుంటూ
వచిచ్న ఆంబులెనస్ శబద్ం.
" ఇపుప్డే ఇది కూడా రావాలా?" అనాన్డు అతను కొంత విసుగాగ్. రోజూ పొదుద్నన్ లేసేత్ వీధిన పడే వారికి ఆ మాతర్ం విసుగు
అనిపించడం సహజమే అనుకుంటూ చుటూట్ చూసూత్ అంది.
"పాపం అలా అనకు, ఎంతో అవసరం అయితే తపప్ ఆంబులెనస్ ని పిలవరు కదా?" అతనేమీ మాటాల్డలేదు.
ఎటు చూసినా కారుల్, ఆటోలు, టాకీస్లు, సూక్టరూల్.. నా నా గందరగోళంగా ఉంది. అషట్దిగబ్ంధంలో చికుక్కుపోయినటుట్గా
ముందుకు వెళళ్లేకా, వెనకిక్ రాలేకా అవసథ్ పడుతునాన్రు సూక్టరల్ వాళళ్ తో సహా అందరూ. బసుస్వాళుళ్ చేసేదేమీ లేక కిందకు దిగి ఆ ఊరేగింపు
ఏమిటో, ఎందుకో అని చూసుత్నాన్రు.
భారగ్వ కి ఫోన చేసింది. మీటింగ అయినటుట్ంది. ఫోన తీశాడు.
" అరే అలాగా? నేను అనుకుంటూనే ఉనాన్ను ఇలాంటిదేదో అవుతుందని, ఇవాళ ఈద అనుకుంటా. ఇపుప్డేం చేదాద్ం? ఒక పని
చెయియ్. టాకీస్ దిగిపోయి కొంచం ముందుకు నడువు, ఆ ఊరేగింపు దాటితే ఆటో దొరుకుతుంది, వంద రూపాయలు అడుగుతాడు. ఇసాత్నను. వసాత్డు.
కంగారు పడకు, ఊరికే శర్మ పడకు. పోతే పోయింది, నువువ్ వెళేళ్సరికి టెర్యిన ఉంటే ఎకుక్, లేదంటే వదిలెయ. అంతే కానీ రిసక్ తీసుకోకు" అని గటిట్గా
చెపాప్డు.
గౌతమి ఆలోచించడం మొదలుపెటిట్ంది. " ఇపుప్డు రైలు దొరుకుతుందా లేదా? టాకీస్ దిగి వెళళ్డం మంచిదా? అదృషట్వశాతూత్ ఎకుక్వ
సామాను లేదు." ఇలా అనుకుంటూ ఉండగానే ఆంబులెనస్ కూత దగగ్రకొచిచ్ంది. సూక్టరల్ వాళుళ్ కొదిద్గా సరుద్కుని దారిచెయయ్డంతో. వచిచ్ గౌతమి ఉనన్
టాకీస్ పకక్నే ఆగింది. ముందు బసుస్లూ, కారూల్, ఇంక వెళేళ్ మారగ్ం లేదు. సైరన కూసూత్నే ఉంది, ఎవరూ కదిలి దారి ఇవవ్లేని పరిసిథ్తి. లైట వెలుగుతూ
ఆరుతోంది. మెలిల్గా ముసురుకుంటునన్ చీకటిని పారదోలుతునాన్యి ఊరేగింపులో జనం మోసుకువెళుత్నన్ టూయ్బ లైటుల్.
ఎకక్డా కదిలే సూచన లేకపోవడంతో " నేను ఇకక్డ దిగిపోతాను, ఆటో ఏదైనా దొరుకుతుందేమో పర్యతిన్సాత్ను. మీరు మీటర
ఆపేయండి"అని గబ గబా దిగింది.
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భుజానికి హేండ బాగ వేసుకుని చేతోత్ చినన్ టార్లీ లాకుక్ంటూ పరుగులాంటి నడకతో వాహనాల మధయ్నుంచీ వెళళ్డం మొదలు
పెటిట్ంది. అలవాటు లేని నడక, అనుకోకుండా వేసుకునన్ కొతత్ హీలస్ , పైగా చేతితో లాగుతునన్ సూట కేస, చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. కానీ తపప్దని
వేగంగా నడవసాగింది. ఊరేగింపు రోడుడ్ దగగ్ర కొచేచ్సరికి ఆమె కి కళుళ్ చెదిరినటల్యింది.
ఇసక వేసేత్ రాలనటుట్నన్ జనం. మగవారు మధయ్లో గుంపులు గుంపులుగా డానస్ లు చేసుత్నాన్రు. మధయ్లో పిలల్లని గాలిలోకి ఎగరే సి
పటుట్కుంటూ ఆడిసుత్నాన్రు. దారికిరువైపులా కరర్లకి కటిట్న టూయ్బ లైటుల్ పటుట్కుని నడుసుత్నాన్రు. రోడుడ్కిరువైపులా ఫుట పాత ల నిండా ఆడవారూ,
పిలల్లూ నిలబడి వేడుకలని చూసుత్నాన్రు. ఒక మూల కొంతమంది కురార్ళుళ్ ఎందుకో కొటుట్కుంటునాన్రు. ఒక కురార్డిని మరో నలుగురు వెంటబడి
తరుముకుంటూ వచిచ్ వీపు మీద గుదిద్నటుట్గా కొటట్డం చూసేత్ ఆమెకెందుకో తెలియని భయం వేసింది. మెళోళ్ గొలుసూ, చేతిలో ఖరీదైన ఫోనూ సరిగా
ఉనాన్యా లేదా అని చూసుకుంటూ వడి వడిగా నడిచింది. ఒకక్నిమిషం 'అది తపిప్ంచుకుని ఎలా వెళాళ్లా?' అని ఆలోచించింది. ' ఈ రోడుడ్ దాటి
అవతలవైపుకు వెళేత్ ఆటో దొరకవచుచ్' అనుకుంటూ వడివడిగా నడిచింది.
ఆటోలు ఉండడం చాలా ఉనాన్యి కానీ నడిపేవాళళ్ందరూ సంబరాలోల్ పాలొగ్నడంలోనో, చూడడం లోనో బిజీగా ఉనాన్రు. ఒకక్రూ
రానంటునాన్రు. ఈ ఊరేగింపు మెయిన రోడుడ్ మీదుగా వెళుతోంది కనక తాను పకక్ రోడుడ్లోకి వెళళ్డం మంచిదని అటువెళిళ్ంది. అపప్టికే
ఆయసంతోనూ, ఒకరి వెనక ఒకరు తరుముకుంటూ కొటుట్కుంటునన్ కురార్ళళ్ను చూసి భయంతోనూ దముమ్ వసోత్ంది ఆమెకి. దానికి తోడు హఠాతుత్గా
పెదద్ పెదద్ అంగలతో ఎవరో తన వెనుకే పరిగెడుతునన్ శబద్ం రావడంతో మరింత భయం వేసింది ఆమెకి. ఆగి ఉనన్ ఆటో దగగ్ర డైరవర కనిపించడంతో ఒకక్
క్షణం ఊపిరి తీసుకుని " సేట్షన కి " అంటూ అతనికి మరో మాటకి అవకాశమివవ్కుండా ఎకిక్ కూరుచ్ందామని కాలు లోపల పెటట్బోతూ ఉండగానే వెనకే
పరిగెడుతునన్ ధవ్ని దగగ్రగా, బిగగ్రగా వినిపించేసరికి అటు చూసింది తల తిపిప్.
" ఆగండి, పీల్జ ఆటో నాకు" ఇంకేమంటునాన్డో వినబడడం లేదు. చేతులోల్ చినన్ పాపని అడడ్ంగా వేసుకుని వేగంగా పరిగెతుత్కుంటూ
వసుత్నాన్డతను. పాపకేమయిందో తెలీదు కానీ మెడ ఒక పకక్కి వాలేసింది, సప్ృహలేనటుట్గా కళుళ్ మూసుకుని ఉంది. అతను వేగంగా వచాచ్డు,
ఆయసంతో మాటే కాదు ఊపిరి కూడా రావడం లేదు. జీర పోయిన గొంతుతో " పీల్జ మేడం, నా కూతురు, ఆటో నాకు, హాసప్టల" అనాన్డు.
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ళళ్ంతా కారుతునన్ చెమట, తడిసిన నుదిటికి అంటుకుపోయిన జుటూట్, కళళ్లోల్ తిరుగుతునన్ నీళూళ్, ఎరర్బడిన ముఖమూ. పరిగెతిత్నందువలోల్,
కూతురికేమయిందోననన్ బెంగవలల్నో తెలీదు కానీ గటిట్గా కొటుట్కుంటునన్ అతని గుండె చపుప్డు ఆమెకి కూడా సప్షట్ంగా వినిపించింది. అతనిన్ చూసి
చలించిపోయింది.
ఆటోలో పెడుతునన్ తన కాలిని అపర్యతన్ంగా వెనకిక్ లాగేసుకుని. " పీల్జ తీసుకువెళుళ్, పాపని దగగ్రలో ఉనన్ హాసప్టల కి" అని
మాతర్ం అనగలిగింది. ఊరేగింపు చూడడానికే అకక్డకొచిచ్న ఆటో అతను కాదనలేనటుట్గా కదిలాడు. పాపని సీటులో పడుకోబెటిట్ గౌతమికి దండం పెటిట్
క్షణాలోల్ ఆటోలో వెళిళ్పోయాడు అతను.
తృపిత్గా నిటూట్రిచ్న ఆమెకె అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది తన విషయం. ఇంకొకక్ ఆటోలేదు ఎకక్డా కనుచూపు మేరలో. టెర్యిన కనీసం పది
నిమిషాలైనా లేట అయితే తపప్ తను అందుకోవడం అనన్ది అసంభవం.
" ఏం చెయాయ్లి? " అనుకుంది. వదిలేసి వెళిళ్పోవడం చాలా తేలిక. చివరి వరకూ పర్యతిన్ంచడం కషట్ం. అయినా కషాట్నికే
సిదధ్పడింది. ఎదురుగా వచేచ్ ఒకటి రెండు కారల్ని లిఫట్ అడిగింది. కానీ అంతలోనే ఈ మధయ్ వింటునన్/చదువుతునన్ సంఘటనలను గురుత్చేసుకుని
కారల్కంటే సూక్టరుల్ మేలని ఎదురుగా వసుత్నన్ సూక్టరల్ని ఆపడానికి పర్యతిన్ంచింది. ముగుగ్రు నలుగురు పటిట్ంచుకోలేదు, ఆపే పర్యతన్మూ చెయయ్లేదు.
అయినా నిరాశ పడలేదు. ఐదో సూక్టర అతను ఆపాడు. గబ గబా పరిసిథ్తి వివరించింది.
" తపప్కుండా తీసుకెళాత్ను మేడం, కానీ సేట్షన దగగ్ర వన వే ఉండడంతో కొదిద్ దూరం లో దింపుతాను" అనాన్డు.
పర్సుత్తానికదే చాలని ఎకిక్ంది. మరొక ఐదారునిమిషాలోల్ సూక్టర సేట్షన కి కొదిద్ దూరంలో ఆగింది. మళీళ్ పరుగు. " జీవితంలో పర్తీ
దానికీ పరుగే కదా!" అనుకుంది అంత హడావిడిలోనూ. మొతాత్నికి ఆమె సేట్షన కి చేరేసరికి టెర్యిన ఇంకా రాలేదు. ఒకక్ పరుగున టార్క దాటి తనకు
కావలసిన ఫాల్ట ఫారం దగగ్రకి వెళళ్డమూ, టెర్యిన రావడమూ, తాను ఎకక్డమూ అనీన్ నిమిషాలోల్ జరిగిపోయాయ.
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ఒకటే ఆయస పడుతూ ఫోన లో భరత్తో మాటాల్డుతునన్ గౌతమిని వింతగా చూసూత్ ' నీరు తాగమామ్" అంటూ బాటిల ఇచిచ్ంది
ఎదురుసీటులో ఉనాన్విడ. గడ, గడా తాగి గబ గబా విషయమంతా చెపిప్ంది భారగ్వ కి.
" ఓ గాడ, అంత జరిగిందా! ఎందుకంత రిసక్, పోతే పోయింది ఒక టికెట అనాన్ కదా! పోనీలే మొతాత్నికి ఎకాక్వు కదా. ఇంక రిలాకస్
అయియ్, ఎదైనా తిని పడుకోక్ హాయిగా' అనాన్డు ఫోన పెటేట్సూత్.
ఇదంతా గురుత్ తెచుచ్కుంటూ సేన్హితులకి చెపిప్ంది.
" నేను ఇరుకుక్నన్ అతి పెదద్ టార్ఫిక జాం ఇది, పెదద్ అనేకంటే ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని అనడం సరి అయినదేమో. దేవుడి దయవలల్ ఆ
ఆటో అతనికి ఇవవ్గలిగాను. ఒకవేళ నేను ఒక క్షణం ముందు వెళిళ్పోయి ఉంటే? అకక్డ మరొకక్ ఆటో కూడా లేదు. అపుప్డతను ఏమయేయ్వాడు? పాప?
ఆ చినన్ పాప లేత ముఖం ఇపప్టికీ నా కళళ్లోల్నే మెదులుతుంది తెలుసా? తెలల్టి గౌన వేసుకుని ఏంజెల లా ఉంది.
నేను చేరకపోయినా వెళిళ్పోయేది నా రైలే, తపిప్ పోయేది కేవలం పర్యాణమే. అందుకే భారగ్వ నాతో పదే పదే జాములో ఇరుకుక్ంటే
ఊరికే పరిగెతిత్ రిసక్ తీసుకోకు, ఒకక్ టికెక్ట పోతే పోయింది అనాన్డు, అనగలిగాడు. అదే మాట ఆ పాప తండిర్ కలలోనైనా అనుకోగలడా? ఆంబులెనస్ కి
దారి ఎటిట్పరిసిథ్తులోల్నూ ఇవావ్లి అనన్ పార్ధమిక సూతార్నిన్ కూడా అమలుచెయయ్లేమా మనం? ఎంత ఆవేదన పడిఉంటాడు ఆయన? ఆంబులెనస్ లోనో,
ఇంటోల్నో ఉనన్ ఆ తలిల్ పరిసిథ్తి ఊహించగలమా? అకక్డేదైనా అయితే పోయేది పార్ణం కాదా? ఆరోజు నాకొచిచ్నంత కోపం మరెపుప్డూ రాలేదేమో
యామినీ! ఉనన్ రోడేల్ చినన్వి, దానినిండా వాహనాలు. అవి చాలనటుట్ నిరసనలూ, ఊరేగింపులూ. ఈ నిరసనలనీన్ ఊరంతా తిరిగి చేసుకోవాలా? ఎంత
పండగైతే మాతర్ం అలా అందరినీ ఎకక్డివాళళ్ని అకక్డ ఆపేసి ఇబబ్ంది పెటాట్లా? అని. చెపాప్ను కదా తపిప్ పోయేది పర్యాణమైతే పరావ్లేదు, కానీ
పోయేది పార్ణమైతేనో? అనన్ ఆలోచనకే నా మనసు భయంతో ఉలికిక్ పడుతుంది."
" అపప్టినించి ఎంత చినన్ టార్ఫిక జాం చూసినా, వినాన్ నాకారోజు సంఘటనే మదిలో మెదులుతుంది. ఆ పాప కేష్మంగా ఉంది అని
తెలిసేత్ చాలు అనిపిసుత్ంది. అందుకే మళీళ్ అంటాను, రోడుల్ సరిగా వెయయ్క పోవడం, వేసిన వాటిని సరిగా చూడక పోవడం లాంటివి పర్భుతావ్లు చేసుత్నన్
తపుప్లైతే మనం చేసేవి కూడా ఎనోన్ ఉనాన్యి అని. " అంది ఆవేదనగా. ఆమెతో ఏకీభవిసుత్నన్టుట్గా మౌనంగా ఉండిపోయారు మిగతా ఇదద్రూ.
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