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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..!!

మోహం
నూయ్యారక్ జె.ఎఫ.కే ఎయిర పోరట్ ఎపప్టాల్గే రదీద్గానే ఉంది. బేగ తీసుకొని బయటకు నడుసుత్నన్ నాకు ముందు నడుసుత్నన్ వారిలో
ఆమె కనిపించారు ఒకక్ క్షణం పాటు.
“అమృత గారేనా?” అనుకుంటూ మరో సారి చూడడానికి పర్యతిన్ంచాను జనం మధయ్లోంచి.
ముందు కనిపించినది ఆవిడ వజర్పు ముకుక్పుడక, చాలా పర్తేయ్కమైనది అది.. నేను మరెకక్డా చూడలేదు అలాంటిది
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“మేం! అమృతా మేం! “ పిలిచాను.
అందరూ చూసాత్రని తెలుసు అయినా ‘ఆవిడ వెళిళ్పోతుందేమో!’ అనన్ ఆతుర్తతో. ఆవిడ మొదట వినలేదు.
తరావ్త తల తిపిప్ వెనకిక్ చూసింది.

మా ఇదద్రి మధాయ్ దూరం మరీ ఎకుక్వ లేదు. చలికనుకుంటా పెదద్ సెవ్టర వేసుకుని, పైన సక్ల కాప పెటుట్కునాన్రు. ముఖాన
ఎపప్టిలాగే కుంకుమరంగులో పొడవైన నిలువు బొటుట్. సూదిగా కొనతేరినటుట్ండే ముకుక్న ఆ పెదద్ తెలల్రాయి ముకుక్పుపుడక.
ఆవిడ చూశారని నేను గమనించగానే పరుగున నడిచాను ఆవిడ దగగ్రకి..
“ఎలా ఉనాన్రు? ఎనాన్ళళ్యింది మనం కలిసి? నూయ్యారక్ లో ఎలా? “లాంటి పర్శన్లెనోన్ గబ గబా వేశేశాను
ఆ తరావ్త గమనించాను పకక్నే ఆయన కూడా ఉనాన్రని. ఆయనతో నాకెకుక్వ పరిచయం లేదు, నాలుగైదు సారుల్ కలిసి ఉంటాను.
'నమసేత్ అండీ, బావునాన్రా?" అంటూ ఆయనిన్ పలకరించాను.
ఆయన చిరునవువ్తో తల ఊపారు.
ఆవిడ ననున్ దగగ్రగా తీసుకుని “ ఎలా ఉనాన్రు మీరా? మీరూ ఇకక్డే ఉంటారా? మా అమామ్యి ఆషా నూయ్ జెరీస్ లో ఉంటుంది. తన
దగగ్రకే వచాచ్ము “ అనాన్రు..
“ఓ అలాగా? మేము జెరీస్లోనే ఉంటాము. మా ఇంటికి తపప్క రావాలి, నాకు తెలీదు, ఆషా ఇకక్డ ఉంటుందని.” అనాన్ను.
“మీరు కూడా యూ.ఎస మూవ అయాయ్రని తెలుసు కాని ఎకక్డ అనేది తెలీలేదు” అనాన్రు.
మరో నాలుగైదు నిమిషాల కబురల్ తరావ్త సామానుల్ తీసుకుని బయటకి నడిచాము. వాళళ్ అమామ్యి వచిచ్ ఎదురుచూసోత్ంది
అపప్టికే. ననున్ కూడా తనే దింపేసాత్నంది. వాళుళ్ మా ఇలుల్ చూసినటుట్టుంది, ఆషాకి తరావ్త వాళళ్ని తీసుకురావడానికి బావుంటుందని, నేను కూడా
‘సరే’ అనాన్ను.
చలి బాగా ఉంది. పొగడపూలు రాలినటుట్ ఉండుండి మంచు పడుతోంది. ఆవిడ సీటోల్ మునగదీసుకుని కూరుచ్నాన్రు, తలమీదనించి
షాల కపుప్కుని మరీ..
“బాగా అలసి పోయినటుట్నాన్రు! ” అనాన్ను నేను. నవావ్రు.
ఆయన ముందు సీటోల్ కూరుచ్ని మౌనంగా రోడల్ వైపు చూసుత్నాన్రు.
అపుప్డపుప్డు ‘అవును’,’ కాదు’ తపప్ మరేమీ మాటాల్డకుండా.
-----------------మేము అమెరికా రాకముందు బెంగుళూరులో ఉండేటపుడు పరిచయం అమృత గారితో.
‘అమృతాసుభాష’ అనే పేరుతో అందరికీ తెలిసిన ఆవిడ పూరిత్ పేరు అమృతవరిష్ణి. పేరునన్ కరాన్టక సంగీత టీచర.
మా కొలీగ కొడుకు అపప్టికే ఆవిడ దగగ్ర ఐదారేళుళ్గా నేరుచ్కుంటునాన్డని, చాలా బాగా చెపాత్రు అని ఆవిడ దావ్రా తెలుసుకునే మా
పాపని అకక్డ చేరచ్డానికి తీసుకువెళాళ్ను.
అదే మొదటిసారి చూడడం ఆవిడని.
చూడగానే ఆకటుట్కునే రూపం ఆవిడది. సూటిగా ఉండే కళుళ్, కొనదేలిన ముకుక్ దానిమీద మెరిసే పెదద్ ముకుక్పుడక..చెవులకి
లోలకులు లేదా బుటట్లు.. నుదుటిన పొడవుగా నటి భానుమతి పెటుట్కునే లాంటి బొటుట్..
ఇవనీన్ ఒక ఎతైత్తే ఆవిడ జుటుట్ మరొక ఎతుత్. నలల్గా పటుట్దారాలాల్ మెరిసిపోతూ నడుముదాటి కిందవరకూ ఉండేది.
సంగీత పాఠాలు నేరేప్ విషయం లో చాలా సిత్కట్ అని ఆవిడకి ముందే పేరు.
' నేనొక సవ్రం అంటాను, ఈరోజు కొతత్గా చేరుతునన్వాళళ్ందరూ దానిన్ నా వెనకే అనండి." అంటూ మొదటిగా ‘సరిగమ పదనిస,
సనిదప మగరిస’ అంటూ పాడారు.
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నాలుగైదేళళ్నుంచి, పదేళళ్దాకా ఉనన్ కొతత్ పిలల్లందరూ వాళళ్ శకిత్ కొదీద్ వినన్దానిన్ తిరిగి పాడారు.

ఒకరిదద్రిని బావుందనీ, మరికొందరిని పరవాలేదని చెపూత్. ఒక అబాబ్యిది మాతర్ం ' ఇతనికేమీ వచేచ్ లా లేదని, అయినా
వదిలెయయ్డం తన లక్షణం కాదు కనక పర్యతిన్దాద్ం ‘అని చెపాప్రు.
ఆపైన ‘నేను కాల్స మిస చేసేత్, ఎపుప్డో ఒకపుప్డు తిరిగి తీసుకుని నెలకు ఎనిమిది కాల్స లు అయేయ్లా చూసాత్ను, మీరు మిస అయితే
మాతర్ం నా బాధయ్త లేదు’ అని ఖచిచ్తంగా చెపేప్శారు..
రెండు విషయాలు ఖచిచ్తంగా చెపప్డం మంచిదే కానీ ఎందుకో ఈవిడ కొదిద్గా నెమమ్దిగా చెపిప్ ఉండవచుచ్ అనిపించింది నాకు.
ముఖయ్ంగా ఆ పిలాల్డి విషయంలో.అదే మాట మా సహోదోయ్గితో అంటే ' ఆవిడ తీరే అంత, దానిన్ పెదద్గా పటిట్ంచుకోనకక్రలేదు’ అంటూ నవేవ్సిందావిడ.
అమృతగారికి ముఖయ్మైనవి మూడు విషయాలు. ఇంటోల్ వంటకీ, ఇంటిపనికీ మనిషి ఉంది కనక ఆ శర్మ లేదు.
ఆవిడ సంగీతం, కేశ సంరక్షణ తరావ్త సంఘసేవ.
వారానికి మూడురోజులు కాల్స లు, అపుప్డపుప్డు కచేరీలు ఆవిడకి ఎంతో ముఖయ్మైన వాయ్పకం.
ఆ తరావ్త ఆవిడ కేశ సంరక్షణ. తన జుటుట్ని ఎంతో జాగర్తత్గా, పార్ణం కంటే ఎకుక్వగా చూసుకునే వారు. రోజు విడిచి రోజూ ఏదో
ఒక మిశర్మానిన్ తలకి పటిట్ంచుకోవడం, కర్మం తపప్కుండా మసాజ లు చేయించుకోవడం, ఎపుప్డూ పోషణనిచేచ్ పదారాధ్లని తన భోజనంలో ఉండేలా
చూసుకోవడం, ఇలా ఆవిడ మెలకువగా ఉనన్ సమయంలో చాలా భాగం దానికే కేటాయించేవారు. ఒకక్ వెంటుర్క రాలినా, తెగినా తన పార్ణమే
పోయిందనన్ంతగా బాధపడేవారు. వెంటనే ఏదో ఒకటి చేసేవరకూ ఆవిడకి నిదర్ పటేట్ది కాదు.
తన దగగ్రకొచేచ్ ఆడపిలల్లకి కూడా ఎపుప్డూ బాదం పపుప్లు, పోర్టీనుల్ ఉనన్ ఆహరం తీసుకోమని, రోజూ పాలు తాగమని చెపూత్
ఉండేవారు. మూడోది, అతి ముఖయ్మైనది ఆవిడ,సుభాష గారు కలిసి ఒక అనాధాశర్మానిన్ సవ్ంతంగా నిరవ్హించేవారు. అనాధ శిశువుల ఆలనా, పాలన
చూడడం, వారికి కావలసిన వైదయ్ం అందేలా చూడడం, ఇషట్మైనవారికి చటట్పర్కారం దతత్త తీసుకునే కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించడం వారి పని.
దానివలల్ అపుప్డపుప్డు ఆవిడకి పోలీసుల దగగ్రనించి ఫోన లు వసూత్ ఉండేవి. ఎకక్డైనా అనాధ పిలల్లు కనిపిసేత్ ఆ పరిధిలో ఉనన్
ఆశర్మాలకి ఫోన చేసి చెపేప్వారు. ఆవిడ దానికి వెంటనే సప్ందించి వెళిళ్, గుడి మెటల్ దగగ్రో, పోలీస సేట్షనల్ దగగ్రలోనో మరీ అనాయ్యంగా పాల్సిట్క బాగ లోల్
పెటిట్ చెతత్కుండీల దగగ్రో వదిలేసే ఆ పసిపిలల్లిన్ ముఖయ్ంగా ఆడపిలల్లని తెచిచ్ ఇదద్రు ఆయాల సహాయంతో ఎంతో పేర్మగా చూసుకునేవారు, వారు దతుత్కు
వెళేళ్ంతవరకూ.
ఇలాంటి పనుల మీద వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ కాల్స కేనిస్ల చెయయ్వలసి వచేచ్ది, కానీ ఆ తరావ్త ఎపుప్డో ఒకపుప్డు చెపేప్వారు ఆ కాల్స ని..
కానీ కొందరికి అది నచేచ్ది కాదు, ఆవిడకి వీలుంటే చాలా? మన వీలు కూడా చూడాలి కదా.. మరీ డికేట్టర లా పర్వరిత్సేత్ ఎలా? అనేవారు. ఆ కర్మంలో
అది నచచ్క మానిపించేసినవారునాన్రు. అయినా ఆవిడేమీ లెకక్పెటేట్వారు కాదు. 'మీ ఇషట్ం!' అనేవారు అంతే.
సుభాష గారి ఉదోయ్గం లో కాంపు లు కూడా ఎకుక్వే ఉండడం వలల్ అమృతగారే ఎకుక్వగా ఈ వయ్వహారాలనీన్ చూసుకునేవారు.
“సంగీతం మనసుకి తృపిత్
ఈ సేవ ఆతమ్ సంతృపిత్
మధయ్లో ఈ జుటట్ంటేనే మోహం, వాయ్మోహం.. వదలలేకపోతునాన్!” అంటూ నవేవ్వారు..
“ఉనన్దానిన్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటే తపేప్ముంది? మంచిదేకదా, మీరు కనక అంత శర్దధ్గా చేసుకొసుత్నాన్రు అనిన్ పనులూ!”
అనేవాళళ్ం మేమంతా తరచుగా..
మా పాప సిరి 'అటతాళ వరణ్ం' దగగ్రకు వచేచ్వరకూ శర్దధ్గా నేరుచ్కుంది.
ఆవిడ కోపప్డినా, కాల్స మానేసినా ఏమీ అనేది కాదు. ఎంతో ఇషట్ం ఆవిడంటే దానికి.
ఆవిడ కూడా ‘ఒకక్సారి చెపేత్ చాలు, పదే పదే చెపప్కక్రేల్దు సిరికి, ఇలాగే నేరుచ్కుంటే వచేచ్ సంవతస్రం నాతో పాటు కచేరీలో
పాడిసాత్ను!’ అనేవారు.
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కానీ అది జరగనే లేదు.
అనుకోకుండా మావారికి వచిచ్న పార్జెకట్ పని మీద మేము అమెరికా రావలసి వచిచ్ంది.
‘ సైక్ప లో నేరిప్సాత్నుగా’ అనాన్రు కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునన్ సిరితో.

కొనాన్ళుళ్ నడిచినా, సిరి సూక్ల, ఇతర కాల్స లు, ఆవిడ పనుల వలల్ అవి కుంటుపడి ఈ మధయ్న పూరిత్గా ఆగిపోయాయి.
మొదటోల్ ఫోన కాలస్, ఆ తరావ్త మెసేజ లు గా మారి ఈ మధయ్న చాలా రోజులుగా ఆవిడతో టచ లో లేననే చెపాప్లి. అందుకే
ఇనాన్ళళ్కి ఆవిడనిలా చూడడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. నేను దారిపొడుగునా ఏవో కబురుల్ చెపూత్నో, చెపప్డానికి పర్యతిన్సూత్నో ఉనాన్ను.. ఆవిడ
‘ఊ, ఆ ‘అంటునాన్రు, మధయ్లో ‘అపుప్డలా, ఇపుప్డిలా’ అంటునాన్రు కానీ నిదర్కి ఆగలేనటుట్గా ఉనాన్రు. అది గమనించి నేను మాటలు తగిగ్ంచాను..
మరో పావుగంటకి మా ఇలుల్ చేరాం.
' ఇపుప్డే వచాచ్రు, అలసి పోయారు కనక కొనాన్ళాళ్గి తీసుకొసాత్ను ' అంది ఆషా.
నేను కూడా ఆ అమామ్యి చెపిప్ంది సబబుగానే ఉంది కనక - తవ్రలోనే రావాలని, కనీసం ఒక రాతైరనా ఉండాలని మాట, వాళళ్ ఫోన
నంబరూల్ తీసుకుని వీడోక్లు చెపిప్ పంపాను..
రెండు రోజుల ఆఫీస పని మీద వెళిళ్న పర్యాణం, ఇలల్ంతా రణరంగం. ఎకక్డ మొదలు పెటాట్లో చూసుకుని ఓ కపుప్ కాఫీ తాగి రెండు
గంటలోల్ ఓ కొలికిక్ తెచాచ్ను.
ఫిర్జ లో ఉనన్వి చూసుకుని రెండు గాల్స లు అనన్ం పెటిట్ సాన్నం చేసి వచేచ్సరికి పిలల్లు, అతుల రావడానికి మరో పావుగంట
టైముంది.
సోఫాలో వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్ను. పొదుద్నేన్ లేచానేమో కళళ్మీదకి కూరుకుని వసోత్ంది నిదర్.
‘ఆవిడని ఇంత డల గా చూడలేదు ఎపుప్డూ.అంతగా అలసిపోయారా? వయసు కూడా అరవై దాటిఉంటుంది అంతే..ఆలోచనలు మళీళ్
అమృతగారి వైపే.
ఒకక్ తెలల్ వెంటుర్క కనబడినా నచేచ్ది కాదు ఆవిడకి. చాలా బాగా మెయింటెయిన చేసుకునేవారు. జుటుట్ చివరుల్ అందంగా
కనిపించాలంటే కర్మంతపప్కుండా కొసలు కతిత్రించుకోవాలి అనేవారు. కానీ అది చేయించుకోవడానికి వెళిళ్న పర్తీసారీ ఆవిడ విపరీతంగా బాధపడేవారు.
'చెపాప్ను అపప్డికీ వాడికి. ఒకక్ ఇంచ కనాన్ తకుక్వ కట చెయయ్దద్ని, అయినా వినరు.. చూడండి. ఇపుప్డిది పెరగాలంటే ఎనాన్ళుళ్
పడుతుందో?' అనేవారు..
‘పెరుగుతుందిగా మమీమ్, అంత బాధ పడతావేం?’ అంటూ నవేవ్ది వాళళ్ పాప ఆషా..
" కతిత్రించుకు తిరిగేదానివి నీకేం తెలుసు నా బాధ?" అని పోటాల్డేవారీవిడ.
అందుకే ఆ బాధ, అకక్రేల్ని ఎటాచ మెంట వదద్నే నేను హాయిగా నాకాక్వలసిన రీతిలో కట చేయించుకుంటూ ఉంటాను అనేది ఆ పిలల్.
ఇందాకా పొటిట్ జుటుట్లో ఉనన్ ఆషా ని చూసినపుప్డు అదే గురుత్ వచిచ్ంది నాకు. కళుళ్ మూత పడేంతలో వచాచ్రు ముగుగ్రూ.. హడావిడి మొదలు..
అమృతగారు కొదిద్గా వెనకిక్ వెళాళ్రు ఆ కాసేపు..
ఆ తరావ్త నా దైనందిన జీవితంలో పడిపోయాను. అయినా ఆ వారంలో రెండు సారుల్ ఆషాకి ఫోన చేశాను. ముందు వదద్ని
మొహమాటపడి, తన భరత్ లేరనీ, తాము ముగుగ్రూ శనివారం భోజనానికి వసాత్మని, ఆపైన తను, సుభాష గారు ఇంటికి వచేచ్సాత్ం, అమమ్ ఉంటానంటే
రాతిర్ అకక్డ ఉంటుందని చెపిప్ంది. సిరి కి చెపేత్ చాలా సంతోషపడింది..
‘టీచర తో కలిసి మళీళ్ పాడతాను, సైక్ప లో పాఠాలు మళీళ్ చెపిప్ంచుకుంటాను’ అని సంబరపడింది. నేనూ, అదీ కలిసి ఇలల్ంతా
సరాద్ం. ఏం వండాలో ఎంపిక చేసుకుని శర్ధధ్గా వండాము, అనీన్ అమరాచ్ము. అంతకు ముందే మా ఇదద్రికీ జరిగిన చరచ్లో ముఖయ్మైనది. ఆవిడకేం
ఇవావ్లి? అని. అనేకరకాలు ఆలోచించిన పిమమ్ట సిరి కోరిక మేరకు ఆవిడకి ఈ మధయ్నే మారెక్ట లోకి వచిచ్న బెసట్ హెయిర కేర పోర్డకట్ గా
పేరుతెచుచ్కునన్ కేశ సౌందరయ్ సాధనాల కిట ఒకటి కొందామని నిరణ్యించుకునాన్ం..
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‘ఎస, షి విల లవ ఇట..!’ అంది పదిహేనేళళ్ సిరి..దాంతో పాటు మంచి దువెవ్నన్లు, హెయిర బర్ష ల సెట కూడా కొందామనన్
సలహా అందించింది. అవనీన్ నినన్నే కొనుకొక్చిచ్ చకక్ని కేన బాసెక్ట లో అమరిచ్, పైన పలచని గిఫట్ రేపింగ బటట్ కపిప్, ఆపైన అలంకారాలనీన్ చేసి
తయారుగా ఉంచాము. సుభాష గారికి ఒక సెంట సీసా, ఆషాకి రెండు పూల మొకక్లు కొనాన్ము. మా ఎంపికకి మేమే సంబరపడిపోయాం.
శనివారం మధాయ్హన్ం వచాచ్రు.
కబురుల్ టీ అవీ అయాయ్కా, అందరం లివింగ రూం లో కూరుచ్నాన్ం. వచిచ్నపప్టికంటే బావునాన్రావిడ. ఇంటోల్కి వచాచ్కా పెదద్ కోట
తీసేసి చినన్ సెవ్టర, చేతుల గల్వస్, చినన్ సాకస్ ఉంచుకునాన్రు. అలాగే తలకునన్ టోపీ..
“చెవులు, చేతి, కాలి వేళుళ్ చలికి బాగా ఎఫెకట్ అవుతాయి కదా!” అనాన్రు.
“నిజమే, చూడండి, టెంపరేచర పెంచమంటే పెంచుతాను” అనాన్ను..
ఎకక్డనించి వెతికి తెచుచ్కుందో సిరి తన బెంగుళూరు మూయ్జిక పుసత్కాలు తెచేచ్సుకుంది..
ఆవిడ పకక్నే కూరుచ్ని, ‘మీరు రాసినవే ఇవనీన్!’ అంటూ చూపిసుత్ంటే దాని కళళ్లోల్ అమితమైన సంతోషం..
కబురల్తో భోజనాలు కానిచాచ్ం. తొమిమ్దవుతుండగా 'ఇంక మేము బయలుదేరతాం' అంటూ లేచారు.
' మాం, మీరు ఈ ఒకక్రాతిర్ ఉండిపోండి, పీల్జ" అంటూ సిరి నాలుగుసారుల్ అడిగింది. దాంతో ఆవిడకి సరే అనక తపప్లేదు..
‘మరాన్డు నేను తీసుకొచిచ్ దింపు తాను’ అని చెపాప్ను ఆషాకి.
సరే అని తలిల్కి ‘ బై ‘ చెపిప్ వెళిళ్ంది ఆషా, వెనకే సుభాష గారు. మేము లివింగ రూం లో ఫైర పేల్స ముందరే మరో గంట కూరుచ్నాన్ం,
బాబు అతుల వెళిళ్ పడుకునాన్క. సిరి, అమృత గారు ఒకటి రెండు వరాణ్లు, ఒక కృతి పాడారు కలిసి..
ఆ తరావ్త ' ఇంక పడుకుందామా?" అంటూ లేచారావిడ.
'మీరు సిరి రూం పకక్నునన్ గెసట్ రూం లో పడుకోవచుచ్, లేదా మీ శిషుయ్రాలితో రూం పంచుకుంటాననాన్ సరే. మీ ఇషట్ం' అనాన్ను
నేను..
' గెసట్ రూం లో పడుకోనా?' అనాన్రావిడ.
ఆవిడకనీన్ చూపించి గుడ నైట చెపిప్ వచాచ్ము.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ లేచాను..
“ ఆరయిందేమో? అంతే ఆదివారమేగా కాసేపు పడుకో! “అనాన్రు అతుల.
“డికాక్షన వేసి వచిచ్ పడుకుంటా. అమృతగారు కూడా ఉనాన్రు కదా, ఆవిడ తవ్రగా కాఫీ తాగుతారేమో!” అంటూ కిందకి వచాచ్ను.
చివరి రెండు మెటుల్ దిగనే లేదు నేను.
అకక్డ కనిపించిన దృశాయ్నిన్ చూసి అవాకక్యిపోయాను. అకక్డే నిలబడిపోయాను..
హాలోల్ కారెప్ట మీద కూరుచ్ని ధాయ్నం చేసుకుంటునాన్రు అమృత గారు. ఎపుప్డు లేచారో తెలీదు కానీ చాలాసేపటినించి అలా
కూరుచ్నన్టుట్గా ఆవిడ భంగిమ చెపోత్ంది. అది కాదు నేను చూసుత్నన్ది. టోపీ లేని ఆవిడ తలని. చినన్గా, తలకి అతి దగగ్రగా 'బాయ కట' గా కట చేసి
ఉనన్ ఆవిడ తెలల్ జుటుట్ని.
క్షణం సేపు అలాగే ఉండి పోయాను. ఏదో నమమ్లేని విషయానిన్ చూసుత్నన్టుట్గా ఉంది..
‘ఎకక్డ జలపాతంలాంటి ఆ జుటుట్, ఇదేవిటి ఇది’ ఏమయింది?’ అనుకునాన్ను బాధగా.
ఆవిడకి శబద్ం రాకుండా నెమమ్దిగా వంటగదిలోకి వెళిళ్ డికాక్షన వేసి వచేచ్సరికి ఆవిడ అరచేతులిన్ రుదుద్కుని ఆ వేడిని కళళ్మీద
ఉంచుకుంటునాన్రు. మరో పది నిమిషాలకి చేతిలో పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ కపుప్లతో కూరుచ్నాన్ం. నా ఆశచ్రాయ్నిన్ గమనించినటుట్ ఆవిడే చెపాప్రు..
“బెర్సట్ కేనస్ర మీరా, తెలిసేసరికి కొదిద్గా లేటే అయింది.. ఆపరేషన తపప్నిసరి. కీమో థెరపీ తో పాటు రేడియేషన. అనీన్ ఇకక్డే
నూయ్యారక్ లోనే అయాయ్యి. మీకు తెలుసుకదా నేను ఫైటర ని.. పర్సుత్తానికి బాగానే కోలుకుంటునాన్ను. జయించాననే అనుకుంటునాన్ను..
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ఇంకా కొదిద్ కాలం పడుతుందిట.. నేను పూరిత్గా 'కేనస్ర ఫీర్' అని చెపప్డానికి. జయించాననే అనుకుంటునాన్ను.. కేనస్ర ని కాదు.. నా
మోహానిన్..తెలుసుకునాన్ను ఏదీ శాశవ్తం కాదని. ఇదిగో చూడండి! ” అంటూ తన జుటుట్వైపు వేలుపెటిట్ చూపించిన ఆవిడ కళళ్లోల్ సనన్టి తడి రేఖ..
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