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కొతత్వాళూల్, పాతవాళూల్, కాసత్ పరిచయసుథ్లూ ఎపప్టాల్గే ఉంది ఆదివారం నాటి వాకరస్ పారక్.
పరుగెడుతూ ఉనాన్. పరుగు కాదు, జాగింగ అనాలిట. సరే. ఏదైతే ఏమిటి? ఏదో ఒక శారీరక వాయ్యామం. శనాదివారాలోల్ కాసత్
ఎకుక్వసేపూ, మిగిలినరోజులోల్ ఒక అరగంటా చేసే ఈ శారీరక శర్మ లేకపోతే నేనూ మంచాన పడేదానేన్మో.
నడివయసుకి చేరిన శరీరం. బాధయ్తలు పెరుగుతునన్ ఉదోయ్గపు దశ. ఎనన్ని పటిట్ంచుకోను? ఇంత చేసినా ఒరిగిపడింది ఏముంది,
ఎవరిన్ సంతృపిత్ పరచగలుగుతునాన్ను? కంచిగరుడసేవ. యంతర్ంలా తెలాల్రిందగగ్రున్ంచి రాతిర్ పది దాకా పనిచేసేవాళల్ని చూసేత్, మంచంమీద హాయిగా
విశార్ంతి తీసుకునే వాళల్కి ఏదో ఒకటి అనకుండా తోచదు. ఆ మాటలు చెవిన పడడ్పుప్డు మనసు కుతకుత ఉడికిపోతుంది.
పారుక్లో జాగింగ చేసుత్నాన్ ఆలోచనలు జోరీగలాల్ చికాకుపెడుతునాన్యి. మనసు పర్శాంతంగా ఉంచుకోవాలనీ, రోజులో కాసేపైనా
ఇషట్మైన పనిలో గడపాలనీ సైకియాటిర్సట్ సూచన. ఆయన దగగ్రకి వెళుత్నన్టుట్ ఎవరికీ చెపప్డం నాకిషట్ం లేదు. కిల్నిక బయట పేషంటస్ నిరీకిష్ంచే చోట
కూరుచ్ని, నా వంతు ఎపుడొసుత్ందా అని ఎదురుచూసుత్నన్పుడు నా మనసులో ఒకటే భయం, తెలిసిన వాళుల్ ఎవరైనా అకక్డ ననున్ చూసాత్రేమో అని. కాలు
నెపోప్, వేలు నెపోప్, గుండెనెపోప్… ఏదైనా గౌరవంగానే ఉంటుంది చెపుప్కుందుకు. మానసిక సమసయ్ అనగానే వినే వాళల్ కళల్లో కనపడే చులకన భావం
ఊహిసేత్ అసలు ఈ సెషనస్ కి వెళాల్లనిపించదు.
పరుగెడుతూ ఆలోచిసుత్నాన్. పారుక్లో నడుసుత్నన్పుడో, పరిగెడుతునన్పుడో ఎవరైనా మనని చూసేత్ గౌరవంగానే ఉంటుంది. వీళుల్
ఆరోగయ్ం మీద శర్దధ్పెడతారని, బరువుని నియంతర్ణలో ఉంచుకుంటారనీ, ఆరోగయ్కరమైన తిండి తింటారనీ, మన గురించి ఇతరులు అనుకుంటే గొపప్గా
ఉంటుంది. కానీ మానసిక ఆరోగయ్ం దెబబ్తినన్పుడు, మనం సవ్సథ్ంగా లేమని మనకే తెలిసిపోతునన్పుడు, దానికి సంబంధించిన డాకట్ర దగగ్రకి వెళల్డం
విషయంలో ఇంత సంకోచం ఎందుకు అంటే మాతర్ం నేనేమీ చెపప్లేను.
రెండు రౌండల్ వాకింగ, ఒక రౌండ జాగింగ అయిపోయాక చెటల్ కిందునన్ బెంచీలోల్ ఒకదాని మీద కూరుచ్నాన్. ఆయాసం తగిగ్ మెలిల్గా
మామూలు సిథ్తికి వసుత్నాన్. వెనకనించి ‘హాయ’ అనన్ పలకరింపు వినపడింది. వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ చెటుట్ వెనక వెడలాప్టి రాయి మీద ఒకావిడ అటువైపు
తిరిగి కూరుచ్ని కనిపించింది. ఆవిడ వేసుకునన్ పసుపు పూల కురీత్ అ పకక్నునన్ కెనాన్ పూలలో కలిసిపోయింది. పలకరించినావిడ దగగ్రికి రాగానే ఈవిడ
జరిగి చోటిచిచ్ంది.
నేను మామూలుగా తిరిగి కూరుచ్నాన్ను.
వాళుల్ ఒకళల్నొకళుల్ పలకరించుకోవడం, చినన్గా నవువ్కోవడం వినిపించాయి.
మెలల్గానే మాటాల్డుకుంటునాన్ వాళల్ మాటలు నాకు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి. ఇదద్రూ పారక్ ని ఆనుకుని ఉనన్ కాలనీలోనే ఉంటారని
అరధ్మయింది.
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నా పర్యతన్ం లేకుండానే చెవిలో పడుతునన్ మాటల మీదికి నా ధాయ్స మళిల్ంది. దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకుంటూ వదులుతూ ఆ మాటలోల్
దొరుల్తునన్ విషయాలు వింటునాన్.
ముందు ఇదద్రూ పిలల్ల చదువుల గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. పెరిగిపోతునన్ ఫీజుల మాట రాగానే పసుపు పూల కురీత్తో రెండో ఆవిడ
అంది “మీకేం మాధవీ, రెండు జీతాలు.”
అపుడు మాధవి అంది “ఆ, రెండు జీతాలే కాదు రెండు గాడిద చాకిరీలు కూడా రూపా. ఇంటికొచిచ్ మళీల్ ఇంటెడు పనూల్
చకక్పెటుట్కోవాలి. జీవితం యాంతిర్కమైపోయింది.”
అనుకోకుండా ఇకక్డ నేను కనెకట్యిపోయా. మాధవి నాకు సనిన్హితురాలైపోయింది.
కాసేపు వాళల్కి తెలిసిన వాళల్ గురించి కబురుల్ సాగాయి. తరావ్త రూప అడిగింది. “ఈ మచచ్ ఏమిటీ చేతి మీద? నూనె పడిందా?”
“నూనె కాదు రూపా. సోరియాసిస”
నేను ఉలికిక్పడాడ్. అలా ఎవరైనా చెపాత్రా? ఆశచ్రయ్పోయా.
రూప కూడా ఒకక్ క్షణం మౌనంగా ఉండిపోయింది. నాలాగే ఉలికిపడిందేమో.
“డాకట్రిన్ కనస్లట్ చేశావా?”
“ఆ…”
“ఏమనాన్రు?”
“సెట్ర్స తలీల్. తగిగ్ంచుకోమంటారు. మందులిసుత్నాన్రు”
“మరి తగిగ్ంచుకోవచుచ్గా. మీవారు బానే సంపాదిసుత్నాన్రు కదా. నువూవ్ జాబ చెయాయ్లా?”
“తగిగ్ంచుకోలేని ఒతిత్ళుల్ కూడా ఉంటాయి కదా!”
“అంటే ఎలాంటివి?”
“అలా అడిగితే ఏం చెపప్ను? అతత్యయ్గారు ఇపుడు పూరిత్గా మంచానికే పరిమితమైపోయారు కదా”
“అవునూ…. ఎవరో హెలప్ ని పెటుట్కునాన్వుగా!”
“అదేలే. కానీ సెలవురోజొసేత్ చాలు రోజంతా నవీన ఆవిడతోనే ఉండాలని ఆవిడకి ఉంటుంది. చాలామటుకు అలాగే ఉంటాడు.
ఎపుప్డేనా ఒకక్రోజు ఏదైనా సినిమాకో పారీట్కో వెళాల్లనుకునాన్మా, ఇక అంతే. ఆవిడకి ఇనెస్కూయ్రిటీ వచేచ్సుత్ంది”
“అవునా? అయోయ్… అలా ఉంటే బలే కషట్ం. అపుప్డెలా మరి?”
“ఏం చేసాత్ం? నినన్ రాతిర్ ఆవిడకి తోడు మా అబాబ్యి ఉనాన్డు కదా అని ఇదద్రం సినిమాకి వెళాద్మనుకునాన్ం. చాలా చాలా
బావుందని మంచి రివూయ్లు వచిచ్న మూవీ. వీలు కుదిరితే వెళాల్లని ఎపప్టిన్ంచో అనుకుంటునాన్. శనివారమైతే సెకండోష్ కి వెళిల్నా, ఆదివారం కాసత్ తీరిగాగ్
లేవచుచ్అనుకుంటుంటే, అనైల్నోల్ బాబీ బుక చేసి పెటాట్డు మాఇదద్రికీ. పనులనీన్ పూరిత్ చేసేసి, భోజనాలు వడిడ్ంచా. ‘అమామ్ ఇలా సెకండ షో కి వెళుత్నాన్ం,
బాబీ ఇంటోల్ ఉనాన్డు కదా. పనెన్ండింటికలాల్ వచేచ్సాత్ం’ అని చెపాప్డు నవీన. అలా వీల చెయిరోల్ కూరుచ్ని తింటునాన్విడ కాసాత్ ఒకక్సారి కళల్నీళల్
పరయ్ంతం అయిపోయారు. ‘ఎందుకు వాడు మాతర్ం? ఇలుల్ తాళం పడేసి వెళిల్పొండి. ఉంటే ఉంటాను…. పోతే పోతాను…. పోతే పీడా విరగడైపోతుంది.
అసలు పెదద్వాళుల్ బతికి ఉండకూడదు. డెబైభ్ రాగానే టపా కటెట్యాయ్లి” అంటూ ఏమిటేమిటో…ఒకక్ పది నిముషాలోల్ వాతావరణం అంతా
తారుమారైపోయింది”
“అయోయ్ మరి వెళాల్రా లేదా?”
‘ఇంకేం వెళతాం? నవీన ఆవిణిన్ సముదాయించి పడుకోబెటేట్సరికి పదకొండైంది’
“మరీ అలా ఉండకూడదు పెదద్వాళుల్. అయినా మీరు ఇంత బాగా చూసుకుంటారు కదా. ఆవిడకి కాసైత్నా ఆలోచన ఉండదూద్?
వారమంతా పనితో అలసిపోయి ఉంటారు, కాసత్ మారుప్ కావాలని తోచదూద్? కొడుకూ కోడలూ సరదాగా బయటికి వెళాత్మంటే అంత కుళిల్పోవాలా?”
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“ఇందులో ఎవరిదీ తపుప్ కాదులే రూపా. ఆవిడ నిజానికి అలాంటి మనిషి కాదసలు. పరిసిథ్తిని అనాలి. చాలా కాలం ఆవిడ సరదాగా
తిరుగుతూ జోకులేసూత్ ఇంటోల్ అనిన్టికీ సాయం చేసూత్ ఉనన్ మనిషే”
“నువువ్ మరీను. భరత్ ఉనన్పుప్డు సరే. ఒంటరిగా అవగానే ఇలా విసిగించేసేత్ కషట్మే. తను కదలేల్రు కదా అని మీరూ సనాయ్సం
పుచుచ్కోవాలంటే ఎంత అనాయ్యం?”
“అయోయ్ అలా కాదులే రూపా. నిజానికి నవీన వాళల్ నానన్గారు పోయి చాలాకాలమయింది. నా పెళిల్ నాటికే ఆయన లేరు. ఆవిడ
మొదటిన్ంచి ఇలాగే లేరు. నాతో పేర్మగానే ఉండేవారు. మేం హాయిగా సినిమాలకీ షికారల్కీ వెళేల్వాళల్ం. అపుప్డపుప్డు ఆవిడా మాతో వచేచ్వారు. ఇంగీల్ష
సినిమాలకి కూడా తీసుకుపోయేవాళల్ం. కిందటేడు వీల చెయిరోల్నే ఒక సినిమాకి తీసుకెళాల్ం. ఇపుప్డు మాతర్ం అసస్లు బయటికి రాలేని సిథ్తి. కొదిద్సేపు
కూడా కూరోచ్లేరు. ఇన సెకూయ్రిటీ. ఎవరూ తీసేయలేని దిగులు పాపం”
రూప, మాధవి మాటలకి ఆశచ్రయ్పోయి ఉంటుంది. నేనే ఆశచ్రయ్పోయాను.
“నువువ్ బలే ఉనాన్వే. అసలు ఈ రోజులోల్ దగగ్ర ఉంచుకోవడమే విశేషం అంటే, ఇంత పాజిటివ గా ఎలా ఉండగలుగుతునాన్వ?”
“అంత మరీ ఆశచ్రయ్పోకులే. నేనూ మనిషినేగా. మేమే చూడాలా ఎపుప్డూ అని ఒకోసారి నాకూ విసుగొసుత్ంది. కొదిద్రోజులు
కూతురింటోల్ ఉంటే తపేప్ముంది అనిపిసుత్ంది. కానీ పాపం మా ఆడపడుచు బాగా చూసినా హఠాతుత్గా ఆసప్తిర్కి వెళాల్లొస్సుత్ందేమో అని ఈవిడ భయం.
అలా అవసరమయితే కూతురు తీసుకెళల్లేదని బెంగ. పెదద్ దూరమేం కాదు. ఫోన చేసేత్ చాలు అరధ్ గంటలో వెళల్గలం. అయినా అకక్డుండరు. రెండు
రోజులుండి మూడోరోజుకలాల్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్యమంటారు. కొడుకు మీద నమమ్కం, పేర్మా! వారమంతా పనిలో మునిగి ఉంటాం కదా, సెలవొసేత్
ఆయనతో సరదాగా గడపాలని నాకూ ఉంటుంది కదా”
“ఎందుకుండదూ? అసలు నీ అంత బాగా మంచానపడడ్ అతత్గారిన్ చూసేవాళుల్ ఎకక్డా కనపడరు”
“మరీ అంతేం లేదులే. ఆవిడా ననున్ కూతురికనాన్ ఎకుక్వగా చూసిన మనిషే”
“అయయ్బాబోయ. నువువ్ మామూలు మనిషివి కాదు!”
“అంత గొపప్దానేన్ం కాదులే. నినన్ కుళుల్కుని కాసేపు ఏడాచ్ను కూడా”
“ఆహా… మరి ఇపుప్డీ కబురేల్మిటి? నినున్ చూసి నేను ఆశచ్రయ్పోవాలనా?”
“అది కాదు రూపా, మనిషిని కదా భావోదావ్గాలుంటాయి. నాకైనా ఆవిడకైనా అవి సహజమే. అలా దుఃఖ పడాడ్క ఆవిడా సదుద్కునాన్రు.
కాసేపు ఏడుచ్కునాన్క నేనూ సరుద్కునాన్ను”
“మరి మీ ఆయన ఏమనాన్రు?”
“ఏమీ అనలేదులే పెదద్గా. ఆవిడ సిథ్తి ఎవరికైనా అరధ్మయేయ్దే కదా”
“నేనడిగేదీ.. నీ సంగతి”
“నా సంగతా.. ఏముంది? కాసేపు నవీన బతిమాలి సముదాయిసేత్ నాకూ బాధ తగిగ్ పోయింది”
“అబాబ్… బలే! ఇంటోల్నే సినిమా..ఇంకేం కావాలి?” ఏదేదో ఊహిసుత్నన్టుట్ చిలిపిగా నవువ్.
“చాలేల్ ఎపుప్డూ నువువ్. ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అంటావ”
“నేనలా అనలా. ఇదిగో పారుక్ అంటే అదుగో డూయ్యెట అనాన్” మళీల్ కిలకిలా నవువ్. “మరి నినన్ మీరు సినిమా వదిలేసి ఇంటోల్నే
ఉండిపోయారు కదా. ఇవాళ పొదుద్నన్ ఆవిడేం అనలేదా?”
“లోలోపల ఎలా ఫీలయాయ్రో. చినన్ పిలల్లా కొడుకూ కోడలూ సినిమాకి వెళాత్నంటే అడుడ్పడాడ్నని సిగుగ్పడి ఉంటారు. మొహం చెలల్లేదు
ఇవాళ. ననున్ తినన్గా చూడలేకపోయారు. నాకే జాలేసింది. నేనే కలిప్ంచుకుని మాటాల్డా, కాఫీ ఇచిచ్నపుడు”
“బాబోయ! నువువ్ ఈ గర్హానికి చెందిందానివి కాదు తలీల్! నేనింక వెళాత్!”
“వెళుల్. అదిగో రనిన్ంగ అయిపోయినటుట్ంది, నవీన చెయూయ్పుతునాన్డు. నేనూ వెళాల్లి”
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పారుక్కొచిచ్ చాలాసేపయిందని గురొత్చిచ్ంది. అంతరంగం మరుగుజుజ్లా కనిపిసుత్ంటే, నేనూ లేచాను, సిగుగ్ పడుతూ.
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