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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

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..!!

మన న మనౖ

" మనసున మనసై బర్తుకున బర్తుకై!!"
బర్తుకై!!" మృదుమధురంగా వినిపిసుత్నన్ అమమ్ గొంతు.
గొంతు. దాంతోనే మెలకువ వచిచ్ంది నాకు.
నాకు.
" అరే!
అరే! అమమ్ అపుప్ డే నిదర్ లేచిందే?
లేచిందే?" అనుకునాన్ను బాత రూం లోకి వెళూత్....
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మరో అరగంట కి టేబిల ముందు కూరుచ్నన్ నాకు పేల్ట లో ఇడీల్లతో పర్తయ్క్షమయింది అమమ్.
అమమ్. “నిమిష ని బాగా మిస అవుతునాన్ను.
అవుతునాన్ను.

కావయ్ ఎపుప్డు వసుత్ంది?
ది?” అంది తనే.
తనే.

నిమిష నాకూతురు..
నాకూతురు.. కావయ్ నా భారయ్.
భారయ్. ఇదద్రూ మా అతత్ గా రింటికి జయపూర వెళాళ్రు.
వెళాళ్రు. వచేచ్నెల మా బావమరిది ఎంగేజ మెంట.
మెంట.

షాపింగ పనులకీ అదీ తలిల్కి తోడుగా ఉండడానికి వెళిళ్ంది కావయ్

అమమ్ మాతోనే ఉండడం వలల్ నిమిషకెంతో చేరిక తన దగగ్ర. అది పుటిట్న ఈ రెండేళళ్లోనూ మనవరాలిని నాలుగు రోజులకంటే

ఎకుక్వ వదిలి ఎపుప్డూ ఉండలేదు అమమ్.
అమమ్.

" వసాత్రు లే అమామ్!
అమామ్! నాలుగు రోజులేగా అయింది వెళిళ్"
వెళిళ్" అనాన్ను నవువ్తూ..
నవువ్తూ..

అమమ్ కూడా నవివ్ంది.
నవివ్ంది. తెలల్టి చూడీదార వేసుకుంది,
వేసుకుంది, ఎరర్టి దుపప్టాట్.... పైకి మడిచి కిల్ప పెటుట్కునన్ జుటుట్, ముకుక్కి గులాబీరంగులో

ఉనన్ కెంపు ముకుక్పుడక.
ముకుక్పుడక. పర్శాంతతే ఆభరణంగా అమమ్ ముఖం.
ముఖం.

రోజూ యోగా చేసుత్ంది,
ది, కర్మం తపప్కుండా వాక . మితంగా తింటుంది,
తింటుంది, ఎపుప్డూ చలాకీగా,
చలాకీగా, చురుగాగ్ ఉంటుంది.
ఉంటుంది. అందుకే అమమ్

తన వయసుకనాన్ చినన్గా,
చినన్గా, అందంగా ఉంటుంది.
ఉంటుంది. నాకు అమమ్ అంటే నమమ్రు,
నమమ్రు, అకక్నుకుంటారు.
అకక్నుకుంటారు.
నాకు టిఫిన పెటిట్ తను కార్స వరడ్ చేసోత్ంది..
ది.. మధయ్ మధయ్లో ఫోన చూసుకుంటోంది..
చూసుకుంటోంది..

" ఏంటమామ్ ? అనిన్ మెసేజ లే?
లే?" అడిగాను చినన్గా నవువ్తూ..
నవువ్తూ..

" అవునార్!
అవునార్! ఈ మధయ్నే మా ఎం.
ఎం. ఎస.
ఎస. సీ ఫెర్ండస్ కొందరు కలిశారనాన్నుగా,
కలిశారనాన్నుగా, వాళోళ్ కొతత్ గూర్ప పెటాట్రు, ఏముందీ?
ఏముందీ? మామూలే!
మామూలే!

ఫారవ్రడ్ లు..
లు.. పర్వచనాలు"
పర్వచనాలు" అంటూ ఒక చోట ఆగిపోయింది..
ఆగిపోయింది..

ఏదో చెపాప్లి కాబటిట్ చెపుత్నన్టుట్గా ఉంది అనిపించింది నాకు

" ఇంకా?
.. పటిట్ంచుకోనటుట్ తన ఫోన లోకి ముఖం
ఇంకా?" అపప్టివరకూ నవువ్తూ వింటునన్ నేను అడిగిన మాట వినబడలేదనుకుంటా
వినబడలేదనుకుంటా..

పెటుట్కుని ఉండిపోయింది.
ఉండిపోయింది.

“అమామ్,
అమామ్, అంతా ఓకేనా?
ఓకేనా?” అడిగాను మారుతునన్ ఆమె ముఖకవళికలను చూసూత్....

" యా,
యా"అంది గబ గబా తన రూములోకి నడుసూత్. చినన్ కంగారు తన నడకలో..
నడకలో..
యా, యా"

పెటిట్....

నేను అది గమనించనటుట్గా ఊరుకుండిపోయాను.
ఊరుకుండిపోయాను. ఆ తరావ్త కావయ్ తో మాటాల్
మాటాల్డి కిల్నిక కి బయలుదేరాను నిమిషకి ఫోన లో ముదుద్
అమమ్ ఎందుకో కొదిద్గా కంగారు పడిందనేది నిజం..
నిజం.. కానీ ఎందుకో నాకరధ్ం కాలేదు.
కాలేదు. గత నాలుగురోజులుగా అమమ్

అనయ్మనసక్ంగానే ఉంటోంది నిజానికి.
నిజానికి. నిమిషని మిస అవుతోందేమో అనుకునాన్ను కానీ ఇపుప్డనిపిసోత్ంది మరేదో ఉందని.
ఉందని.

అపుప్డే వెంటనే అడిగి ఆమెనింకా ఇబబ్ంది పెటట్డం నాకిషట్ం లేకపోయింది..
లేకపోయింది.. ఎపప్టిలాగే ' అమామ్ వెళిళ్ రానా?
రానా?" అంటూ చెపిప్

బయలుదేరాను..
బయలుదేరాను..

సరే అంది తపప్ ఎపప్టిలా ' కార నెమమ్దిగా నడుపు’
నడుపు’, ‘రోడుడ్ మీద జాగర్తత్ ‘లాంటి మాటలేమీ చెపప్లేదు..
చెపప్లేదు..
బయటకు వచిహ్ తలుపు వేసుకుంది
వేసుకుంది మౌనంగా.
మౌనంగా. ఫోన ఆమె చేతిలోనే ఉంది అంతసేపు..
అంతసేపు..

ఆమె మనసు,
మనసు, దేనిగురించో ఆలోచనలో ఉందని అరధ్మవుతోంది కానీ,
కానీ, అది ఏమిటనేది తెలీడం లేదు.
లేదు. అనయ్మనసక్ంగా ఉందని

తెలుసోత్ంది కానీ,
కానీ, కారణం ఏమిటనేది తెలీలేదు.
తెలీలేదు.

కిల్నిక కి వచిచ్ పేషెంటస్ విషయంలో పడితే ఇంక ఏదీ గురుత్ రాదు.
రాదు. రోజెలా
రోజెలా గడుసుత్ందో తెలీదు.
తెలీదు.
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" లంచ కి వసుత్నాన్వా?
న్వా?" అని ఎపప్టిలా అమమ్ దగగ్రనించి వచేచ్ మెసేజ రాలేదు.
రాలేదు. కడుపులో గంట కొటిట్ందిగా టైమయిందని.
టైమయిందని.

మిగిలిన ఇదద్రినీ చూసి పంపేసి మధాయ్హన్పు భోజనానికి ఇంటికి వెళదామనుకుని లేవబోతునన్ంతలో ఎదురుగా వచిచ్ కూరుచ్నాన్డాయాన.
కూరుచ్నాన్డాయాన.
" టైమయిపోయిందండి
టైమయిపోయిందండి"" అనాన్ను నెమమ్దిగా..
నెమమ్దిగా..

" తెలుసు బాబూ,
బాబూ, నేను పేషెంట ని కాను,
కాను, పర్సుత్తానికి"
నికి" అనాన్డాయన నవువ్తూ..
నవువ్తూ.. అపుప్డు చూశాను ఆయన వైపు పరిశీలనగా..
పరిశీలనగా..

దాదాపు నా ఎతేత్! మంచి ధృఢమైన శరీరం,
శరీరం, చలల్ని చిరునవువ్..
చిరునవువ్..
మరో గంట గడిచింది..
గడిచింది..

అపుప్డు అమమ్ దగగ్రనించి ఫోన..
ఫోన.. " ఇంకా రావడం
రావడం లేదా?
లేదా? అని"
అని"

" పరావ్లేదే!
పరావ్లేదే! నేను గురుత్నాన్ననన్మాట!"
న్ననన్మాట!" అనాన్ను చినన్గా వెకిక్రిసూత్....

" అదేం మాట నానాన్?
నానాన్? నీ తరావ్తే నాకెవరైనా!"
నాకెవరైనా!" అమమ్ మనసంత నిజం ఆ మాట.
మాట. నానన్ పోయిన తరావ్త ననున్ కంటికి రెపప్లా

చూసుకుంది.
చూసుకుంది. నా ఇషాట్లని గౌరవిసూత్, నా కంటూ సవ్ంత వయ్కిత్తవ్ం పెంపొందేలా
పెంపొందేలా పెంచింది.
పెంచింది. అందుకే అమమ్ంటే నాకు గొపప్ గౌరవం.
గౌరవం.

“ఇపప్టికే మూడవుతోంది గా అమామ్!
పూటకి,అంతే!
అంతే! నీకొడుకు
అమామ్! మరో గంట ఆగి ఒకేసారి వచేచ్సాత్లే! మరొ ఇదద్రునాన్రుట ఈ పూటకి,

బొతిత్గా పార్కీట్స లేని డాకట్రయిపోతునాన్డు”
యిపోతునాన్డు” అనాన్ను నవువ్తూ..
నవువ్తూ..
తను కూడ నవివ్ంది.
నవివ్ంది. ' సరే,
సరే, నీ ఇషట్ం" అంటూ.
అంటూ..

మరో గంటనన్ర పటిట్ంది నా పని,
పని, మధయ్లో ఆకలికి తెపిప్ంచుకునన్ టిఫిన పూరత్యేయ్సరికి.
య్సరికి.

మరో అరగంటకి ఇంటికి చేరాను.
చేరాను. నేను తలుపు తీసుకుని లోపలకి వచేచ్సరికి సాయంతర్ం నీరెండ ముఖం మీద పడుతు ఉంటే

చేతిలో టీ కపుప్తో బాలక్నీలో కూరుచ్ని ఉంది అమమ్.
అమమ్.

" దా ! నీకు కూడా టీ చెయయ్నా
?" అంది చిరునవువ్తో..
చెయయ్నా?
చిరునవువ్తో..

నేను ముఖం కడుకుక్ని బటట్లు మారుచ్కుని వచేచ్సరికి నా చేతిలో పొగలు కకుక్తునన్ వేడి టీ.
టీ. అమమ్ వైపే చూశాను కపుప్ చేతిలోకి

తీసుకుంటూ..
తీసుకుంటూ..

అమమ్ ఎదురుగా అసత్మయానికి సిధధ్మవుతునన్ సూరుయ్డినే చూసోత్ంది.
ది.

" మన కిల్నిక కి ఈ రోజు ఒక పొర్ఫెసర వచాచ్రు”
వచాచ్రు” అనాన్ను నెమమ్దిగా.
నెమమ్దిగా.

" రాజ వచాచ్డా?
వచాచ్డా? " అంది హఠాతుత్గా. ఫకుక్న నవావ్ను నేను.
నేను. “నీకెలా తెలుసు?
తెలుసు? నేను పేరు చెపప్లేదుగా ! “అనాన్ను..
అనాన్ను..
అమమ్ మాటాల్డలేదు..
లేదు..

" అవునమామ్,
అవునమామ్, ఆయనే వచాచ్రు.
వచాచ్రు. పొర్ఫెసర రాజ కిషోర”
కిషోర”.. అనాన్ను..
అనాన్ను..
రంగు..
రంగు..

“వచిచ్?
వచిచ్??” అంది .. తెలల్ని అమమ్ ముఖంలో ఎదో తెలీని కంగారు ఎరర్గా పాకింది..
పాకింది.. మలిసందె వరణ్ంతో పోటీ పడుతోంది ఆ నారింజ

" వచిచ్ ఏముందమామ్?
ఏముందమామ్? విషయం చెపాప్రు..
చెపాప్రు.. " అనాన్ను నేను చాలా నెమమ్దిగా..
నెమమ్దిగా..

" సుజూ!!
సుజూ!! ఏం చెపాప్డు రాజ!
రాజ!, ఎపుప్డూ ఇంతే,
ఇంతే, ఎపప్టికీ పెరగని చినన్తనమే!"
చినన్తనమే!" అంది గబ గబ..
గబ..

" అవునమామ్,
అవునమామ్, అదీ చెపాప్రు..
చెపాప్రు.. అపుప్డు తెలీని చినన్తనం,
చినన్తనం, ఇపుప్డు ఎదిగిన చినన్తనం"
చినన్తనం" అని..
అని.. అనాన్ను..
అనాన్ను..
" హీ ఈజ కేర్జీ!
కేర్జీ! ఎపుప్డూ అంతే!!"
అంతే!!" అంది రవవ్ంత కోపమో,
కోపమో, విసుగో తెలీని భావన అమమ్ గొంతులో

“అపుప్డే విసుగూ,
విసుగూ, కోపమా?
కోపమా? ఆయనేమనాన్రో నేనింకా పూరిత్గా చెపప్ందే?
చెపప్ందే?" అనాన్ను నేను..
నేను..
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" సుజూ!!"
సుజూ!!" అంది అమమ్ ననున్ వారిసుత్నన్టుట్గా. నేనదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా

" చెపప్మామ్!
చెపప్మామ్! ఆయన అనన్దానిలో తపేప్మైనా ఉందా?
ఉందా?" అనాన్ను అనునయంగా.
అనునయంగా.
మౌనం మా ఇదద్రి మధాయ్..
మధాయ్..

ఏమీ మాటాల్డడం ఇషట్ం లేనటుట్గా ఉండిపోయింది.
ఉండిపోయింది. చినన్పప్టినించి ననోన్ సేన్హితుడిలా చూసింది అమమ్,
అమమ్, అందుకే మేమిదద్రం ఏ

విషయమైనా అరమరికలు
అరమరికలు లేకుండా మాటాల్డుకోగలం.
కోగలం. నాకు తెలుసు నేను మాటాల్డుతునన్దెంత సునిన్తమైన విషయమో!
విషయమో! అయినా సరే నేను

తగగ్దలుచుకోలేదు.
లుచుకోలేదు.

కానీ అమమ్ లా అనుకునన్టుల్గా లేదు.
లేదు. నెమమ్దిగా లేచి వెళిళ్పోయింది తన గదిలోకి..
గదిలోకి..

ఆయన చెపిప్న అక్షరమక్షరం గురొత్సుత్నాన్యి నాకు..
నాకు.. ననున్ చూసూత్నే తల మీద చెయియ్ వేసి నిమిరాడాయన.
నిమిరాడాయన.

" చెపప్ండి ఏమిటి పోర్బెల్ం?" అనాన్ను చిరునవువ్తో.
చిరునవువ్తో.

" రాంగ టైమింగ..
టైమింగ.. ఎపుప్డూ అదే పార్బెల్ం, అపుప్డూ,
అపుప్డూ, ఇపుప్డూకూడా “అనాన్రాయన.
అనాన్రాయన.
" ఎకూక్య్జ మీ,
మీ, అంటే?
అంటే???" అనాన్ను నాకరధ్ం కాలేదు నిజంగానే.
నిజంగానే.

" చెపాత్ను, ముందు ననున్ నేను పరిచయం చేసుకుని ఆ తరావ్త.
తరావ్త.”. అనాన్రాయన కళళ్ జోడు తీసి జేబులో పెటుట్కుంటూ..
ంటూ..

' నా పేరు రాజ కృషణ్, నేను పొర్ఫెసర గా పనిచేసుత్నాన్ను,
న్ను, మీ అమమ్ ఫెర్ండ ని”
ని” అనాన్రు..
అనాన్రు..

" అలాగా?
అలాగా? చాలా సంతోషం!
సంతోషం! నేనెలాగూ లంచి కి వెళేళ్ టైమయింది.
టైమయింది. ఇంటికి కలిసి వెళదాం.
వెళదాం. అమమ్ ఇంటోల్నే ఉంది,
ఉంది, మీరు

కలవవచుచ్"
కలవవచుచ్" అనాన్ను.
అనాన్ను.

ఆయన మాటాల్డలేదు..
లేదు.. ఆ తరావ్త నెమమ్దిగా ' వదుద్లే అయాయ్!
అయాయ్! మీ అమమ్ మనసు నొపిప్ంచానేమో అనిపిసోత్ంది ఇపప్టివరకూ,
ఇపప్టివరకూ,

ఇపుప్డు ఇంటివరకూ కూడానా?
కూడానా?" అనాన్రు

అరధ్ం కాలేదు నాకు.
నాకు. “అమమ్ని కలిశారా మీరు?
మీరు? మనసు నొపిప్ంచడం ఏమిటి?
ఏమిటి? ఏమయింది?
ఏమయింది? అనాన్ను”
అనాన్ను” ఆతుర్తతో
“కలవడం అంటే ఒకటి రెండు సారుల్ కలిశాను ఈ మధయ్నే.
మధయ్నే. కానీ కంగారు పడాడ్నేమో!
మో! “అనాన్డు

" ఓ! కలిసేత్ ఇంకేం మరి?
మరి?" అనాన్ను

" కలిసే తపుప్ చేశానేమో!
చేశానేమో! అకక్రలేని పర్శన్లేసి"
పర్శన్లేసి"అనాన్డాయన అపాలజిటిక గా..
గా..

కొదిద్గా అరధ్ం అవుతూ అవనటుట్గా ఉంది.
ఉంది. అందుకే ఆయనేన్ అడిగాను “మీరేమీ అనుకోకపోతే ఏం జరిగిందో కాసత్ వివరంగా

చెపప్ండి.
అనాన్ను..
చెపప్ండి. అమమ్ కూడా గత రెండు రోజులుగా ముభావంగానే ఉంది”
ఉంది” అనాన్ను..

“నాకేదైనా డైరెకట్ గా చెపప్డమే వచుచ్,
వచుచ్, లేకపోతే చెపప్నేలేను..
చెపప్నేలేను.. ఒకసారి అలా చెపప్కుండానూ,
చెపప్కుండానూ, ఇపుప్డు డైరెకట్ గా చెపీప్ తపుప్ చేశాను.
చేశాను.

అదే నేననన్ది ఇందాకా.
ఇందాకా.

ఇలా నీతో చెపప్చాచ్,
? అని కూడా నాకు తెలీదు,
చెపప్చాచ్, లేదా
లేదా?
తెలీదు, తెలిసిందలాల్ నా మనసులోని దిగులు ఎలా తీరుతుందా?
తీరుతుందా? నేను సారీ

చెపప్వలసిన వాళళ్కి అది ఎలా చేరుతుందా?
చేరుతుందా? అని

మీ అమామ్,
అమామ్, నేను ఎం.
ఎం.ఎస.
ఎస.సీ లో కాల్స మేటస్ మి,
మి, ఆమెని చూసిన తొలిరోజునించీ మొదలైంది ఇదీ,
ఇదీ, అని చెపప్లేని అభిమానం.
అభిమానం.

అపప్టోల్ మా మధయ్ ఉనన్ భాష,
భాష, సాథ్యి లాంటి బేధాల వలల్ నా ఇషాట్నిన్,
న్, ఇంకా అందంగా చెపాప్లంటే ఆమె మీదునన్ పేర్మని నేను చెపప్లేక

పోయాను.
పోయాను. మనసులోనే దాచుకునాన్ను.
దాచుకునాన్ను. ఆమె నవూవ్,
నవూవ్, నడకా,
నడకా, పిలుపూ,
పిలుపూ, తలపు అనీన్ నాకు మధుర జాఞ్పకాలే.
కాలే. ఈరోజుకీ..
ఈరోజుకీ.. సారీ ఇవనీన్ ఇపుప్డు

చెపప్డం లో నాకుమరో రకమైన ఉదేద్శయ్మేమీ
య్మేమీ లేదు..
లేదు..
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ఆ తరావ్త ఆయన చెపిప్నది ఒకటే ధాయ్సగా వినాన్ను.
వినాన్ను. రెండు నిమిషాల పాటు నాకేం చెపాప్లో తోచలేదు.
తోచలేదు.

మీ తాతగారు ఈ ఊరోల్నే పెదద్ వకీలు,
వకీలు, ఆయనకునన్ అసిథ్పాసుత్లగురించీ,
గురించీ, ఒకతే సంతానమైన మీ అమమ్ గురించీ అందరూ ఎంతో

గొపప్గా చెపుప్కునేవారు.
చెపుప్కునేవారు. ఆమె కాళుళ్ కందకుండా అరచేతులోల్
అరచేతులోల్ నడిపించారనీ,
నడిపించారనీ, ఆమె సంతోషం,
సంతోషం, సుఖం మాతర్మే ఆయనకనీన్ అని ఇలా

రకరకాలుగా చెపేప్వారు.
చెపేప్వారు. చదువులో ఎంతో చురుగాగ్ ఉండేది మీ అమమ్,
అమమ్, ఆటపాటలోల్నూ అంతే,
అంతే, చూడచకక్ని రూపం.
రూపం. ఆమెనిషట్పడేవాళుళ్

ఎంతో మంది.
మంది.

ఈ మధయ్లో ఎకక్డనించో వచిచ్న అనామకుడిన్ ననేన్ం గురిత్సుత్ందని బెదురుతో నా మనసులో మాట చెపప్కుండా నే

ఊరుకుండిపోయాను.
ఊరుకుండిపోయాను. అది చెపేత్ కనీసం ఈ సేన్హం కూడా మిగలదేమో ? అనన్ పెదద్ సందేహం వేరే నా మనసులో ఉండేది.
ఉండేది.
తనంటే నాకిషట్మనే భావం తనకి తెలిసినటేట్ ఉండేది సుపర్జ,
సుపర్జ,కానీ అంతకు మించి ఆమె ఏమీ అనేది కాదు.
కాదు.

దానివలల్ నా పిరికి మనసు ముందుకు సాగేదే కాదు.
కాదు.మన భావాలోత్ సంబంధం ఉంటుందా కాలానికి?
కాలానికి? దాని మానాన అది పరిగెతిత్ంది.
ది.

ఆమెతో పలకలేక,
పలకలేక, మరువలేక నేనిలాగే ఉండిపోయాను.
ఉండిపోయాను.

టెకాన్లజీ పుణాయ్న కలిసిన రీయూనియన పారీట్లో సుపర్జని ఇనేన్ళళ్ తరావ్త తిరిగి చూసిన ఆనందం నేను మాటలోల్ చెపప్లేను.
చెపప్లేను. నీ

గురించి వినన్పుప్డెంత సంతోషించానో
సంతోషించానో,, మీ నానన్గారి గురించి వినన్పుప్డంత బాధ పడాడ్ను.

ఆతరావ్త సుపర్జ ని నా పుటిట్నరోజు సందరభ్ంగా లంచ కి ఆహావ్నించాను.
ఆహావ్నించాను. అరమరికలు లేకుండా చినన్ తనంలోకి వెళిళ్పోయి ఎనోన్

కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం.
చెపుప్కునాన్ం. అదే చినన్తనంతోనే అనుకుంటా ' నీ మనసులో నాకింత చోటుంటుందా?
చోటుంటుందా?" అనన్ ఒక పర్శన్,
పర్శన్, అది కూడా ముఖత:
ముఖత:
వెయయ్లేక మెసేజ పంపాను.
పంపాను. ఫూల ని

సవ్తహాగా సునిన్త మనసుక్రాలు,
మనసుక్రాలు, ఏమనుకుందో?
ఏమనుకుందో? సమాధానం చెపప్లేదు.
చెపప్లేదు. గత రెండు రోజులుగా అయితే ఆమె దగగ్రనుంచి అసలే

మెసేజ లేదు.
లేదు. ఫోన చేసినా ఎతత్లేదు.
దు.

చెపాప్నుగా నానాన్!
నానాన్! నిజానికి నేనలా ఎందుకడిగానో కూడా నాకరధ్ం కావడం
కావడం లేదు.
లేదు. ఆమె మనసునొపిప్ంచినటట్యితే సారీ చెబాద్మంటే

కూడా అవకాశం దొరకడం లేదు.
లేదు. అదే నీతో చెబాద్మనే ఇలా వచాహ్చ్ను.
ను. వీలుంటే ఈ సేన్హితుడిని మనిన్ంచమని"
మనిన్ంచమని" అంటూ లేచారాయన.
లేచారాయన.

సనన్గా కంపిసుత్నన్ ఆయన సునిన్తమైన మనసు గొంతులో వినిపిసోత్ంది.
ది. ఎంతో అభిమానించిన సేన్హితురాలు మళీళ్

దూరమైపోతుందేమోననన్ బాధ తొణికిసలాడుతోంది ఆ గొంతులో

" వసాత్ను నానాన్!"
నానాన్!" నెమమ్దిగా నా చేతిని తడుముతూ వెళళ్డానికి ఉదుయ్కుత్డయాయ్డతను..
యాయ్డతను..
కలలో ఉనన్టుట్గా ' సరే"
సరే" అనాన్ను.
అనాన్ను. ఆయనని ఆపాలని కూడా తోచలేదు నాకు.
నాకు.

తేరుకునాన్కా వెంటనే కావయ్తో ఫోన లో మాటాల్డాను,
ను, తనే చక చకా ఏం చెయయ్చోచ్ చెపిప్ంది.
చెపిప్ంది. ఆ పైన మిగిలిన ఇదద్రు పేషెంటల్ని

చూసేసి,
చూసేసి, సాయంతార్నికి ఉనన్ అపాయింటెమ్ంటల్నీన్ కానిస్ల చేయించాను.
చేయించాను. అమమ్తో పర్శాంతంగా మాటాల్డడానికి.
డానికి.
మరో అరగంటలో వచేచ్సింది కావయ్ నిమిషని తీసుకుని.
తీసుకుని.

" రామామ్,
రామామ్, కావాయ్!
కావాయ్! రెండు రోజులు ఉంటాననాన్వు గా!"
గా!" అంది నిమిషని ఎతుత్కుంటూ..
ంటూ..

" మళీళ్ వెళతాలే ఆంటీ!
ఆంటీ! ఎంత దూరం,
దూరం, పర్సుత్తం చెయాయ్లిస్న పనులనీన్ అయిపోయాయి.
అయిపోయాయి. ఎంగేజ మెంట అయాయ్కా మళీళ్ పెళిళ్

పనులెలాగూ ఉంటాయి కదా!
కదా! అంది నా వైపు చూసి నవివ్ంది.
నవివ్ంది.

రాతిర్ భోజనాలయాయ్కా లివింగ రూములో కూరుచ్ని ఉనాన్ము.
ఉనాన్ము. అమమ్ ళోళ్ నిమిష పడుకుంది.
పడుకుంది. పాప కాళళ్ మీదకి తన చీర చెంగు

కపిప్ంది.
కపిప్ంది. ఒకక్ క్షణం వదలదు నిమిషని అమమ్
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" అమామ్ పొర్ఫెసర సారీ చెపప్మనాన్రు.
చెపప్మనాన్రు. వినాన్వుగా!
వినాన్వుగా! ఆయన పాపం ఎంత బాధ పడాడ్రో తెలుసా?
తెలుసా? నువువ్ ఫోన చెయయ్లేదని"
చెయయ్లేదని" అనాన్ను

నెమమ్దిగా.
నెమమ్దిగా.

‘ఊ ‘ అంది అమమ్ అభావంగా.
అభావంగా.

“ఆయన చెపిప్న సారీ సరే!
సరే! అసలాయ చెపప్దలుచుకునన్
చెపప్దలుచుకునన్ విషయమో?
విషయమో?” అంది కావయ్ నాకనాన్ నెమమ్దిగా.
నెమమ్దిగా.
అమమ్ చురుగాగ్ చూసింది కావయ్ వైపు.
వైపు.

' నేననన్ది కానీ,
ఆంటీ! మీరిదద్రూ బాగా చదువుకునన్వారు,
చదువుకునన్వారు, అనీన్ తెలిసినవారు.
తెలిసినవారు. ఒకరికొకరుగా
కానీ, ఆయననన్ది కానీ తపుప్ కాదు గా ఆంటీ!

ఉండవలసిన వయసులో సేన్హంగా ఉంటే తపేప్మిటి?
తపేప్మిటి? మీ ఇదద్రికీ ఇషట్మైనపుప్డు
నపుప్డు ఒకటైతే మాతర్ం తపేప్మిటి?
తపేప్మిటి?

మీవలల్నే ఆయన మరొకరిని ఆహావ్నించలేదు తన జీవితంలోకి.
జీవితంలోకి. మరొకరిని ఆహావ్నించిన మీరు తవ్రలోనే ఆ తోడుని కోలోప్యారు.
కోలోప్యారు.

ఇనేన్ళళ్కి కలవడం,
కలవడం, ఇలా జరగడం,
జరగడం, ఇదంతా మంచికే అనుకోవచుచ్గా ఆంటీ.
ఆంటీ. ఆయన కంగారు పడినా,
పడినా, నిజంగా ఇదే ఆశించారా,
ఆశించారా, లేదా

తెలియకపోయినా అలా చెపిప్ మంచి పనే చేశారని నేను అనుకుంటాను.
అనుకుంటాను. దయచేసి ఈ విషయానిన్ తేలిగాగ్ తీసుకోకండి ఆంటీ.
ఆంటీ. దాదాపుగా
వందో సారి అంది కావయ్..
కావయ్..

అవునమామ్!
అవునమామ్! ఎ వయసులోనైనా మనలిన్ అభిమానించి,
అభిమానించి, అభిరుచులు కలిసే తోడు దొరకడం ఎంత అదృషట్ం. నేను కూడా మరో

ఫెలోషిప కి బయటకు వెళదామని అనుకుంటునాన్
అనుకుంటునాన్ కదా!
కదా! నువొవ్కక్దానివే ఉండాలి కదా.
కదా. గొణిగినటేట్ కావయ్కి వంత పాడాను.
పాడాను.
అమమ్ కళుళ్ మూసుకుని సోఫా మీదకి తల వాలుచ్కుంది.
వాలుచ్కుంది. మేమిదద్రం ఉతక్ంఠగా ఆవిడనే చూసుత్నాన్ం.
న్ం.

PPP

Click here to share your comments on this story

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2018

