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“ ఇంత రాతిర్ వేళ ఏఁవిటీ నూయ్సెనస్ ? ” అంటూ సరిగాగ్ అదే సమయానికి. నానన్గారు వచాచ్రు. వసూత్నే నా దగగ్రికి వచిచ్ అమమ్ఖాళీ చేసిన
కురీచ్లో కూచునాన్రు. ఏదో అంటునాన్రు, అమమ్తో ఏదో మాటాల్డుతునాన్రు. నాకేం అరథ్ం కావడంలేదు.
“ ఆ డాకట్రిచిచ్న మందులు అవీ వాడుతునాన్ం కానీ ఏదో గాలి సోకింది. అకక్డెకక్డో ఎవరో ఓ సావ్మిగారు ఉనాన్రు,ఓ సారి తీసుకెళేత్”
సావ్మి అనన్ మాట వినిపించింది,అంతే మళీళ్ లోపలిన్ంచి కోపం వచేచ్సింది
“నేనెకక్డికి రాను“ అని గటిట్గా అరిచాను. అమమ్ ఏదో అనబోయింది. నానన్ వెంటనే బాలక్నీ లోంచి లోపలికి వెళిళ్పోయారు. అమమ్ని లోపలికి
రమమ్నాన్రు.
“మనకో ఇలుల్ంది అందులో మాటాల్డుకోవచుచ్, ఈ బాలక్నీ జసట్ కూచోడానికి,అంతేకానీ ఇలా ఆరూగ్య్ చేసుకోడానికి కాదు”
అమమ్ ఏం మాటల్డలేదు.నేను కూడా లోపలికి వచేచ్సాను.
“ నిజమే, అది బాలక్నీలో గటిట్గా అరిచింది. దానికి ఏం తెలీడం లేదు. నీకు తెలుసు కదా,ఇపుప్డు దానితో పాటూ మనం కూడా గటిట్గా
మాటాల్డామనుకో, బయటంతా నిశశ్బధ్ంగా ఉంది. అందరికీ వినపడుతుంది. అందరూ లేసాత్రు. దీనికేదో అయిందని,మనకేదో అయిందనుకుంటారు.
ఎంతో సంజాయిషీ ఇచుచ్కోవాలిస్ వసుత్ంది. మనది మనమే బయట పెటుట్కునన్టల్వతుంది ”అంటూ బాలక్నీ తలుపు వేసేసారు.
నాకు కోపం వచిచ్ది. ”అంటే నా మూలంగా , చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ మూలంగా అవమానం జరుగుతుందా!” వెంటనే గటిట్గా అరిచాను.
ఇదద్రు గబగబా నా దగగ్రికి వచాచ్రు. ” మెలిల్గా మాటాల్డమామ్. అందరికీ వినపడుతుంది ”
“ ఏం వినపడితే ? వినపడితే వినపడనీ.ఇపుప్డు నువేవ్ం అనాన్వ నాకు పిచాచ్ ? నాకు పిచచ్ంటావా.అందు కని ఆ సావ్మి దగగ్రికి తీసుకెలాత్రా ?
నాకు పిచేచ్ంటి ? నాకాక్దు.నీకు పిచిచ్ ? నేను మామూలుగానే ఉనాన్ను నాకేం పిచిచ్ లేదు,అయినా పిచిచ్ అని అంటారా” ఆ మాటే పైకి అంటూ
ఏడేచ్సాను.
“ లేదులే ఏదో తెలీక మీ అమమ్ అనేసింది. నీకేం పిచిచ్ లేదు. నినున్ ఏ సావ్ముల దగగ్రికి తీసుకెళళ్ం ”
“ నేను ఏం అనాన్ను ? ఆ సావ్మివారి దగగ్రికి తీసుకెళాద్ం అని. అంతకనాన్ ఏంఅనాన్ను?”
“అనీన్ అనేసి ఏం అనాన్నంటునాన్వు అయినా ఈ. డిపెర్షన కి ఆ బాబా ఏం చేసాత్డు ? సైకియాటిర్సట్ దగగ్రికి తీసుకెళాళ్ం , టీర్టెమ్ంటు
ఇపిప్సుత్నాన్ం. మళీళ్ డాకట్రు దగగ్రికి వెళాళ్లి. మందులు పూరిత్గా వాడాం కదా, ఏం జరుగుతోందో ఆవిడకి చెపాప్లి. అతే కానీ ఈ బాబాలూ సావ్ములూ
ఏంచేసాత్రు ?”
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నా ముందరే వాళుళ్ వాదించుకుంటునాన్రు. నేను గదిలోకి వెళాళ్ను. పదిహేను రోజులూ అయిపోయాయి. డాకట్రు రాసిచిచ్న మందులు
అయిపోయాయి. నానన్గారు అపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్రు.
మళీళ్ ఆ డాకట్రు.మళీళ్ అవే నిదర్ మందులు. ఆ తరవాత ఇలాగే ఈ గదిలో, ఈ చీకటోల్,ఈ మంచం మీదే దొలుల్తూ. ఇంతేనా! దీని తరవాత
జీవితం లేదా ! ఉంది. కాని, నేను అందులోకి తొంగి చూడడానికి ఇషట్పడడం లేదు. నేను మారాలి. ఇది వరకూ లాగా అయిపోవాలి.
మెలిల్గా లేచాను. పుసత్కాల షెలఫ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. ఎందుకో చూడబుదిద్ కాలేదు. ఆ పకక్నే ఉనన్ అదద్ంలో మొహం చూసుకునాన్ను. సాన్నం
చేసిన తాజాదనం ఆ ముఖంలో లేదు. అనన్ం తిని ఎనోన్ రోజులయినటుల్గా ఉంది. లంఖణాలు చేసినటుల్గా నీరసంగా నిదర్ వసుత్నన్టుల్గా ఉంది.
పూరిత్గా తెలాల్రింది. నానన్ టాబెల్ట,అమమ్ మంచినీళళ్తో రెడీగా ఉనాన్రు,కాసేస్పు అటూ ఇటూ తిరిగాను. నాకు తెలీకుండానే మంచం మీద
వాలిపోయాను,మళీళ్ నిదర్. మళీళ్ అనన్ం తినే టైముకి లేచాను.తినేసి పడుకునాన్ను.
“శృతీ ,లే లే,సాయంతర్ం అయిపోయింది. పడుకునన్ది చాలు” అంటూ అమమ్ లేపింది.
బలవంతంగా లేచాను. బాతూర్ంలోకి వెళాళ్ను. అమమ్ నా వెనకాలే ఉంది.నా చేయి పటుట్కుని టేబుల దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది. నానన్ గారు ఇంకా
రాలేదు, అమమ్ వేడి టీ ఇచిచ్ంది.తాగాను, అమమ్ నేను తాగుతునన్ంత సేపు ననేన్ చూసోత్ంది. ఏదో అడుగుతోంది.
నేనేం మాటాల్డ లేదు. అమమ్ చెపుత్నన్ది వినిపిసోత్ంది. వినడం వేరు వినిపించుకోవడం వేరు.వినడం యాంతిర్కం. వినిపించుకోవడం మానసికం.
నేను ఇపుప్డు ఓ యంతర్ం. నడుసూత్,ఊపిరి పీలుసుత్నన్ యంతర్ం. అందుకే ఏం వినపడడంలేదు.
ఈ లోకంతో సంబంధం లేనటుల్గా ఉంటునాన్ను. కురీచ్లో కూచునాన్ను. అమమ్ఆ రోజు పేపరు ఇచిచ్ంది. ఒకక్ ముకక్ కూడా చదవలేక
పోయాను. అక్షరాలు మరిచ్పోయినటుల్గా ఉంది. అసలు నేను చదువుకునన్దానిన్ అనన్ సంగతి కూడా గురుత్ రావడం లేదు. అందుకని పేపరిన్ ఓ పకక్కి
పడేసాను.
అది అమమ్ గమనించింది.
“శృతీ, టీవీ చూడు, కాసత్ మతుత్ అదీ తగుగ్తుంది,రా,ఇలా కూచో ” అంటూ టీవీ పెటిట్ంది.
నేను ఏం మాటాల్డకుండా,టీవీ ముందు కూచునాన్ను. ఏఁవిటో అనీన్ అలాగే ఉనాన్యి.ఆసిత్ తగాదాలు, అకర్మ సంబంధాలు,విష పర్యోగాలు,
చంపడాలు, నేరాలూ, ఘోరాలూ. ఓ యంతర్ం లా చూసూత్నే. అలాగే నిదర్ పోయాను. నేను పడుకునాన్నని అమమ్అనుకో లేదు. చూసుత్నాన్నని
అనుకుంటోంది. అందుకే డిసట్రబ్ చేయలేదు.
అమమ్ అనాన్నికి పిలిచినా వెళళ్లేదు. నిదర్ వసోత్ందని గదిలోకి వెళిళ్ పోయాను.

ఎపప్టికో తెలివి వచిచ్ంది. గది అంతా చీకటిగా

ఉంది.పగలో రాతోర్ తెలీడం లేదు. మంచం మీద నుంచి లేచాను కానీ నీరసంగా అనిపిసుత్ంటే, అకక్డే కింద కూచునాన్ను. తెలీకుండా ఆ మతుత్లో అకక్డే
నేల మీద ముడుచుకుని పడుకునాన్ను. ఎంత సేపునాన్నో తెలీదు. అమమ్ వచిచ్ లేపే వరకూ తెలివి రాలేదు.
“ లే.లే.యీ బాతూర్ంలో ఇలా పడుకునాన్వేంటీ ?”
ఉలికిక్పడి చుటూట్ చూసాను. ఇది బాతూర్మా ! ఇకక్డికి ఎపుప్డొచాచ్ను ! ఆ విషయమే పైకి అనాన్ను. దానిగురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను.
“మంచం మీద నుంచి ఎపుప్డు లేచి బాతూర్ం కెళాళ్వో ,కానీ ఇకక్డే పడుకునాన్వు. ఎంత సేపటిన్ంచి ఇకక్డునాన్వో కాని ఇదేం నిదర్ ? ఇదేం
మందులో ఏంటో ? డాకట్రు గారికి ఇవనీన్ చెపాప్లి. ఏమీ తగిగ్నటుల్గా లేదు. రాను రాను ఎకుక్వైపోతోంది ” అంటూ కంగారు పడుతూనే లేపుతోంది.
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అమమ్ ఎనిన్ సారుల్ లేపినా లేవలేక పోతునాన్ను. కళుళ్ విడడంలేదు. లేవాలనిపించడం లేదు. బలవంతంగా తెరిచాను. కిటకీ లోంచి వెలుగు
కిరణాలు కళళ్లోల్ గుచుచ్కునాన్యి.అది పగలు అనన్ విషయం చాలా సేపటికి తెలిసింది. రాతర్ంతా పడుకునాన్నా! అలా నేలమీద ఉండిపోయానా!
లేవడానికి రావడం లేదు. ఏదో పెదద్ జబుబ్ చేసినటుల్గా ఫీల అవుతునాన్ను.
“లే.లేచి మొహం కడుకోక్. నీకు తెలుసా నువువ్ బాతూర్ంలో పడుకునాన్వు. ఈ సారి ఇంకెకక్డ పడుకుంటావో ! నినొన్కక్ దానిన్ ఉంచడం
భయమే. ఇవాళ నుంచి,నువువ్ ఒకక్దానివి పడుకోకు,నేను కూడా నీ దగగ్ర పడుకుంటాను ” అంటూ ననున్ లేపింది.
నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు.సగం వినపడింది.సగం వినిపించుకోలేదు.ఏకాగర్త లేదు.
“ కొంచెం బావుంటుంది.కాసత్ కాఫీ తాగితే హాయిగా ఉంటుంది ” వాష బేసిన దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది.
వేడి నీళుళ్ ఓ మగ లో పెటిట్ “,,మొహం కడుకోక్, పడుకోక్కు “ అంటూ బాతూర్ం లోంచి వెళిళ్ పోయింది. నేను కడుకోక్లేదు.అలాగే ఉనాన్ను.
అదద్ంలో నా మొహానేన్ చూసూత్ండిపోయాను.
అంతలో అమమ్ వచిచ్, మొహం కడుకోక్డంలో సాయం చేసింది.” మెలిల్గా టేబుల దగగ్రికి రా” అని వెళిళ్పోయింది.
అలాగే చేసి, డైనింగ టేబుల దగగ్రికి వచిచ్ కూచోవాలని ఉనాన్ కూచోలేకపోయాను. అంతే మళీళ్ మంచం మీద పడుకుండి పోయాను. చినన్
చినన్ పనులు కూడా చేయలేక పోతునాన్ను. కనీసం కూచోవడం కూడా.ఇలా ఓ మొదుద్లా. నాకు ఏం రాదు, ఏం చేయలేను. ఇలా మంచం మీద
పడుకోవడం ఒకక్టే వచుచ్. మళీళ్ ఏడుపొచిచ్ంది. నేనిందుకిలా అయిపోయాను? నా మెదడులో ఏ రసాయన మారుప్లు జరుగుతునాన్యి ? దేనిమూలంగా
నేనిలా అయాయ్ను?
నేను ఆ నేనుని కాను. పదో కాల్సులో సూక్లు ఫసట్ వచిచ్న నేను, డిబేటల్లో పైరజులు అవీ వచిచ్న నేనుని కాదు. అవి ఏవీ నాకు కాదు. నా
చదువు, నా మారుక్లు ఎవరికో ! ఇపప్డు నేను ఆ మనిషిని కాను. ఈ పరిసిథ్తికి రాజీ పడాలా.! పడకూడదా ! రాజీ పడలేను.
ఎలాగో పదిహేను రోజులు గడిచాయి. వెళళ్కూడదని అనుకుంటూనే డాకట్రు దగగ్రికి వెళాళ్ను. అదే నవువ్. అదే పలకరింపు. ఒంటరిగా
మాటాల్డాలని అంది. అమామ్ వాళుళ్ బయటికి వెళిళ్పోయారు. ఒకక్దానిన్ ఆమె ముందు ఉనాన్ను.
ఎందుకో భయం వేసింది. కాళూళ్ చేతులూ చెమటలు పటేట్సాయి. ఆమెని చూడాలంటే భయం వేసోత్ంది. ననున్ ఏదో చేసుత్ందనిపించింది
చంపెసుత్ందేమో. భయంతో అరవాలనిపించింది. కానీ అరవ లేక పోయాను. ఆమె మొహంలోకి చూడలేకపోయాను. కళుళ్ దించుకునాన్ను. ఆమె ననున్ ఏం
అడిగిందో తెలీదు. నేనేం జవాబిచాచ్నో తెలీదు. బయట ఉనన్ అమామ్ నానన్ ని లోపలికి పిలిచింది.
“ఈ అమామ్యికి డిపెర్షనఅని చెపాప్ను కదా దానికి ఈ టీర్ట మెంటు ఇలాగే చెయాయ్లి.”
అమామ్ వాళుళ్ ఏం మాటాల్డ లేదు.అది వాళళ్కి తెలిసిందే.
“ఇదివరకూ నిదర్ తకుక్వగా ఉందని అనాన్రు. ఇపుప్డు ఈ మందులకి నిదర్ అదీ బాగా వసుత్ంది ”
అమామ్ వాళుళ్ ఏం చెపాత్రా అని చూసుత్నాన్ను.
“అవును డాకట్రు గారూ,నిదర్ బాగా పోతోంది.అనీన్ కంటోర్ల లో ఉనన్టుల్గానే ఉనాన్యి ”
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అమామ్ ,నానన్ గారు నా గురించి సరిగా చెపప్డం లేదు. నిదర్ బాగా పోతోందనాన్రు కానీ అది అతి నిదర్ అని నాకే తెలుసోత్ంది. ఏమాతర్ం చురుగాగ్
లేను. మొదుద్లా ఉంటునాన్ను.
కానీ అమామ్ వాళళ్నన్టుల్గా నేను కంటోర్ల లో లేను. నాలో ఓ శవం ఉంది అది ననున్ ఆకర్మించెసోత్ంది. నీ మందులతో నువువ్ ననున్ మెలిల్
మెలిల్గా చంపెసుత్నాన్వు అని గటిట్గా ఆ డాకట్ర తో అనాలనిపించింది.
“ గుడ. అదే కావాలి. మరో మందుంది. అది బాగా పనిచేసుత్ంది. దానిన్ మొదలు పెడదాం. అది సెరోటోనిన లెవెలస్ ని బాలెనస్ చేసుత్ంది. మూడ
మీద పర్భావం చూపిసుత్ంది, అరవడం, ఏడవడం, అతిగా యాకిట్వ గా ఉండడం, కొటట్డం లాంటివి తగిగ్పోతాయి” అంది ననున్చూసుత్.
“ ముందు రాసినవి వదాద్! ”అని నానన్ అడిగారు.
“ అది తీసుకోవాలి. వాటితో పాటూతీసుకోవాలి. ఇది రియల టీర్ట మెంటు. దీనిన్ వాడాకా ఆ తేడా మీకు సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది ” అంటూ తల
ఎతిత్ ,ఊపింది .
దానరథ్ం మా అందరికీ తెలుసు, ఇంక చెపేప్ందుకు ఏం లేదని.
“ మళీళ్” అమమ్ నసుగుతూ అడిగింది.
“ అదేనమామ్ మళీళ్ పదిహేను రోజుల తరవాత రండి. ఈ లోపల సగం తగిగ్పోతుంది “
ఇదివరకూ లాగా మందులు కొనాన్క ఇంటికి వెలాళ్ం. మళీళ్ నానన్ టాబెల్ట ,అమమ్ మంచినీళళ్ సీసాతో నుంచునాన్రు.
ఈ కొతత్ మందు వేసుకుంటునాన్ను కానీ అది ఏం మందో తెలీదు. కానీ గొంతు ఎండి పోతునన్టుల్గా ఉంది. ఊపిరి కూడా కొంచెం కషట్ం
గానే ఉంటోంది. రాతిర్ పూట విపరీతమైన దాహం. రాతిర్ మంచి నీళుళ్ తాగడానికి చాలా సారుల్ లేవాలిస్ వసోత్ంది. ఎనిన్సారుల్ నీళుళ్ తాగుతునాన్నో అనిన్
సారూల్ ఆ వెంటనే బాతూర్ముకి కూడా వెళాళ్లిస్ వసోత్ంది. విపరీతమైన చెమట పటెట్సోత్ంది. అంతకు ముందు ఇలా లేదు. ఇపుప్డు నా సిథ్తి ఇదివరకటి కనాన్
అధావ్నన్ంగా ఉంది. నరకంలోకి వెళిళ్పోతునన్టుల్గా ఉంటోంది.
“ తల దువువ్తాను రా “ అంటూ అమమ్ నాచేతికి అదద్ం ఇచిచ్ంది.
జుటుట్ పిచిచ్గా చెదరి ఉంది. తలని ఎపుప్డు దువివ్,జడ వేసుకునాన్నో తెలీదు. మొహం రంగు కూడా మారింది ఎండ తగలక పోవడం వలల్ తెలల్గా
మారింది. ఆ తెలుపు లో నిగారింపు లేదు. బుదిద్గా తల దువివ్ంచుకునాన్ను.
బతికిననాన్ళూళ్ ఇంతే ఇలాగే ఉండాలా !మరి చచిచ్పోతే ఈ కషాట్లేం ఉండవు కదా ! పైగా ఈ నరకం నుంచి విముకిత్ లభిసుత్ంది . విముకిత్
పొందాలంటే నేను ఈ లోకంలోంచి వెళిళ్పోవాలి. ఎలా వెళాత్ను?
ఈ ఆలోచన వచిచ్న పర్తీసారీ అది సులభం కాదని తెలుసు .సాధయ్ం కాదని తెలుసు.అంత ధైరయ్ం నాలో లేదని కూడా తెలుసు.కాని ఎనాన్ళుళ్
ఇలా ?
పదిహేను రోజులు గడిచిపోయాయి.
“రెండు నెలలనుంచి ఈ సైకియటిర్సట్ శిఖా దగగ్రి కెళుత్నాన్ం. నాకు ఆ మందులు పని చేయడం లేదనిపిసోత్ంది.” అని అమమ్ నానన్తో అంది.
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ఆ సంగతి నాకెపుప్డో తెలుసు అని నా మనసులో అనుకునాన్ను. నాకు తెలిసినది వీళళ్కి తెలియడం లేదు. కాని వీళళ్కి మాతర్ం ఇపుప్డు
తెలిసింది..
“అవును ఇంపూర్వ మెంటు కనిపించడంలేదు అని అనిపించింది.అయితే డాకట్ర ని మారుదాద్ం “అని వెంటనే అనేసారు.
మరో డాకట్రు,వేరే మందులు.మరో రకం నరకం. నాకు వేరే మారగ్ం లేదు.వాళళ్ మాట వినాలిస్ందే. నాకు ఛావు రాదు. ఆతమ్హతయ్ చేసుకునే
ధైరయ్ం లేదు. కానీ పదో కాల్సులో ఎలా పర్యతిన్ంచాను,తెలీదు.
“ఈ సారి మన సిటీ లోనే పెదద్ , గొపప్ సైకియాటిర్సట్ ట ,అతని అపాయింట మెట దొరకడం చాలా కషట్ంట. ఆ అపాయింట మెంటు కూడా
కొనిన్వారాల ముందే తీసుకోవాలిట. అలాంటి బిజీ డాకట్రు అపాయింట మెంట దొరికింది “ ఆయన ననున్ చూడడానికి డేటు ఇచాచ్డని అమామ్,నానన్
సంతోషించారు. పైగా అదృషట్ం అని అనాన్రు.
కాని నాకు అలాంటి కృతజఞ్తా భావం రాలేదు. సంతోషం కూడా కలగలేదు. ఓ మొదుద్లా ఉనాన్ను, నాకు ఫీలింగస్ ఏం లేవు.
ఆ డాకట్రు కిల్నిక ఓ పెదద్ కాంపెల్కస్ లో ఉంది. ఆ కాంపెల్కస్ లో అనిన్ రకాల డాకట్రూల్ ఉనాన్రు. ఈ డాకట్రు సాయంతర్ం మాతర్మే ఉంటాడు.
పగలు మరో నాలుగు చోటల్ ఇతర ఆసుపతుర్లలో పని చేసాత్డుట.
ఈ గొపప్ డాకట్రు కిల్నిక కి వెళాళ్ం.అకక్డో ఓ అర డజను బోరుడ్లునాన్యి.అదే కిల్నిక లో ఓ ఫిజియో థెరపిసట్,ఓ సిక్న సెప్షలిసట్, ఓ ఎముకల
డాకట్రు, ఓ ఫిజీషియన వాళళ్ టైమింగస్ పర్కారంగా ఒకళళ్ తరవాత మరొకరు వసూత్ంటారు. అకక్డునన్ కిల్నిక లనీన్ అలాంటివే ,అందుకే ఒకొక్కక్ కిల్నిక
పైన నలుగురు ఐదుగురు డాకట్రల్ పేరుల్నాన్యి.
మేము వెళళ్గానే ,అకక్డునన్ ఓ అబాబ్యి నా పేరూ వయసూ అదీ ఓ పేపర మీద రాసుకునాన్డు. అంతలో ఫోన మోగింది. ఆ అబాబ్యి
తీసాడు. అవునండి ,ఇపుప్డుండరు,ఆ డాకట్రు పగలు పనెన్ండు గంటలకి వసాత్రు. మీరు మీ ఫోన నంబరు ఇవవ్ండి, నేను రేపు మీకు డాకట్రు గారు వచాచ్కా
ఫోన చేసాత్ను. అంటూ పెటేట్సాడు. మరో ఫోను, పేపరు మీద వాళళ్ పేరు రాసుకునాన్డు. వాళళ్కి నంబరు ఇచాచ్డు. అకక్డునన్ డాకట్రల్ందరికీ కలిపీ ఈ
అబాబ్యి ఒకక్డే రిసెపష్నిసట్ అయి ఉంటాడు.అందుకే అనిన్ ఫోనల్కి సమాధానాలిసుత్నాన్డు. .
అది ఓ పెదద్ మలిగి. మన ఇళళ్లోల్ని చినన్ హాలులా ఉంది. దానిన్ సగం చేసారు. ఓ వైపున వరసగా నాలుగు విజిటరస్ కురీచ్లునాన్యి.
మిగిలిన సగంలో వరసగా నీట గా పారిట్షనుల్నాన్యి. ఒకొక్కక్ పారిట్షన పైన డాకట్రు పేరు, టైమింగస్ రాసి ఉనాన్యి. డాకట్రు రూం చినన్ది, కానీ నీట గా
ఉంది. మేము వెళిళ్న సమయం ఈ సైకియాటిర్ డాకట్రుది. అకక్డ ఎదురు చూసుత్నన్వాళుళ్ ఈ డాకట్రు కోసమే. అపాయింట మెంట ఉనాన్ మేము వెయిట
చేయాలిస్ వచిచ్ంది.
”ఇంత పెదద్ పేరునన్ డాకట్రు కిల్నిక ఇంత చినన్గా ఉందేంటి అని అమమ్ నానన్తో అంటోంది.నాలుగు చోటల్ కిల్నిక లునాన్యంటే చినన్వే
ఉంటాయి.పెదద్వి ఎందుకు పెటుట్కుంటారు ”
లోపల ఉనన్ మనిషి ఎవరో కాని చాలా సమయం తీసుకుంది. మమమ్లిన్ పిలిసేత్ మేము ముగుగ్రం లోపలికి వెళాల్ం. ముగుగ్రం వెళేళ్సరికి గది
మరీ ఇరుకైపోయింది. మమమ్లిన్ చూడకుండానే కూచోమనాన్డు. కూచునాన్ం. మనిషి సనన్గా పొడుగాగ్.తెలల్గా బాగానే ఉనాన్డు. కాని నాకేం నచచ్లేదు,
మొహంలో సౌమయ్త తకుక్వనిపించింది. ఆయన నాతో ఏం మాటాల్డ లేదు. తలెతిత్ నా ఎదురు గానే నానన్గారితో మాటాల్డాడు.
అంతకు ముందు డాకట్రిచిచ్న రిపోరుట్లు అవీ చూసాడు. మందులు రాసాడు . ఆ పిర్సిర్క్పష్న నానన్గారి కిసూత్ మా మొహలోల్కి చూసాడు.
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ఇలా మందులూ అవీ వాడినా మీకు ఫలితం కనపడకపోతే ,మరోసారి ఈ మందులూ అవీ వాడే కనాన్ , నేను మీకు ఓ సలహా ఇసాత్ను. మీరు
మీ అమామ్యిని హాసిప్టల కి తీసుకెళేత్ మంచిది. ఎకక్డో బెంగలూరు వెళళ్కక్రేల్దు, మన దగగ్ర కూడా మంచి సెంటర లునాన్యి. మెంటల హెలత్ అండ
నూయ్రోలాజికల సైనెస్స కి తీసుకెళేత్ మంచిది.
ఇంతేనా! అంటే ఈయన వలల్ కాదని ఒపుప్కుంటునాన్డా. ఇనిన్ రోజులు వెయిట చేయించి, అంత డబుబ్ తీసుకుని ఈ సలహా ఇవవ్డానికేనా ?
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. నాలో మారుప్ ఏం లేదు.అలసిపోవడం,ఆకలి లేకపోవడం, నిదర్ లేకపోవడం, మతుత్, కలత నిదర్,బదధ్కం, అనీన్ అలాగే
ఉనాన్యి నాలో నిరాశ ఇంకా ఎకుక్వైంది. మాడాల్డాలంటే ఎకక్డ లేని నీరసం వచెచ్సోత్ంది. మాటాల్ డాలనిపించడం లేదు.
కాలేజీకి ఎందుకు వెళళ్ లేకపోతునాన్నో ఎవరికీ చెపప్లేక పోతునాన్ను. ఎవరీన్ చూడాలని అనిపించడంలేదు. సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఎనోన్ జోకస్
వేసేదానిన్. ఇపుప్డు అదేం లేదు.అసలు ఓ చినన్ వాకయ్ం కూడా మాటాల్డ లేక పోతునాన్ను.ఎందుకీ బతుకు...!.నేను ఉండడం దండగ.ఛావాలి అనన్ కోరిక
రోజు రోజుకి ఎకుక్వైపోతోంది.
ఆతమ్హతయ్ ఎనిన్ విధాలుగా చేసుకోవచోచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను. బతకడానికి ఎనిన్ మారాగ్లునాన్యో, ఛావడానికి కూడా ఎనోన్ మారాగ్లునాన్యి.
విషం తీసుకోవడం. ఎండిర్న లాంటి పురుగుల మందు తాగడం. పచ్ లాభం లేదు.వెంటనే తెలిసిపోతుంది. ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాత్రు. డాకట్రుల్
వెంటనే కడుపుని సుబబ్రంగా కీల్న చేసాత్రు. ఇపుప్డు పార్ణ భయం ఏం లేదు. ఓ సారి అనుభవం అయింది.అందుకని అలా అని అనడానికి బతకడానికే
అవకాశాలే ఎకుక్వ.
మణికటుట్ దగగ్ర కోసుకుంటే . అలా కోసుకునన్చేతిని నీళల్ టబ లోనో వాష బేసిన లోనో ఉంచితే ఆ రకత్ం పోతూంటుంది. అలా చచిచ్ పోవడం
సినిమాలోల్ చూపిసూత్ంటారు. మా ఇంటోల్ బాత టబ లేదు, వాష బేసిన కషట్ం. పార్ణం పోయే వరకూ నుంచోవాలి. బకెక్ట తో సరిపెటట్చుచ్. కానీ బాతూర్ం
అంతా అసహయ్ంగా అవుతుంది. పైగా ఈ మెథడ చాలా సోల్. శావ్స ఆగేవరకూ ఆ చేతిని నేను అలాగే నీళళ్లోల్ ఉంచాలి ఈ లోపలే ఎవరో వచెచ్సాత్రు . ఇలుల్
ఏం పెదద్ మహల కాదు. అమోమ్,నానోన్, ఎవరో ఒకరు చూసాత్రు. లాభం లేదు.
కిరసనాయిలు పోసుకుని కాలుచ్కుంటే. కిరసనాయిల ఇంటోల్ ఉండదు. పనిమనిషికి రేషన లో ఇచేచ్ కోటా లోంచి తీసుకోవాలి. అది వెంటనే
అమమ్కి చెపప్డానికి వెనకాడదు. అపుప్డందరికీ తెలుసుత్ంది. ఒకవేళ ఎవరికీ తెలీకుండా మేనేజ చేసి కిరసనాయల తెచుచ్కుని కాలుచ్కుంటే. అమామ్ వాళుళ్
నా ఉతత్రాలు కాలేచ్సినటుల్. ఇది కూడా సందేహమే. ఇందులో ఫెయిల అవడానికి అవకాశాలు ఎకుక్వగా ఉంటాయి . టీవీలోల్ ఎనోన్సారుల్ , ఎంతోమంది
ఫొటోలు వీడియోలూ చూసాను. పూరిత్గా కాలక పోతే ఎలాంటి నరకానిన్ అనుభవించారో చూసాను. నేను కూడా అలాగే. ఛావక పోతే! లోపలంతా
వంకాయ కాలినటుల్గా అయిపోతే! పూరిత్గా మొహం మారిపోతే ! ఆ బాధని భరించడం కషట్ం. పోని,సీలింగ ఫాన కి ఏ తాడో, ఏ చీరో తీసుకుని
ఉరేసుకుంటే. ?
ఒకక్సారి రజని గురొత్చిచ్ంది. సునీత గురొత్చిచ్ంది. హటాతుత్గా వాళిళ్దద్రే ఎలా గురుత్నాన్రు?

కారణం ఇదద్రూ కూడా హాసట్ల గదిలో ఉరి

వేసుకుని పోయారు. పోలీసులు వచిచ్,కేసుని తీసుకునే వరకూ వాళిళ్దద్రి శరీరాలూ అలా వేళాళ్డుతూనే ఉనాన్యి. ఆ సంఘటనల తరవాత చాలా రోజులు
నిదర్ పటట్లేదు భయంతో నిదర్ పోలేదు. వాళుళ్ ఎందుకు చచిచ్పోయారో. మాకు అరథ్ం కాలేదు. ఊగుతునన్ శరీరాలు.కళుళ్ పైకొచిచ్,నోరు తెరుచుకుని ఉనన్
వాటిని దింపడాలూ, ఎంత భయంకరంగా మారిపోయారో! మమమ్లిన్ ఎనోన్ పర్శన్లు. అంతా గొడవ గొడవ . ఉఁహూఁ నేనలా చావను.
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