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“ఆ మరాన్డు వాళళ్తో రానని గొడవ పెటాట్ను. ఏడాచ్ను.లాభం లేకపోయింది. నాలుగు సారుల్ బతిమాలించుకునాన్కా వాళళ్తో
వసాత్ననాన్ను. కానీ కోపంగానే ఉనాన్ను. పది గంటలకి ముగుగ్రం డాకట్రు కిల్నిక కి వెళాళ్ం. బిజీగా ఉనన్ రోడోల్ ఓ నాలుగు అంతసుథ్ల భవనం
లో ఆమె కిల్నిక ఉంది. కింద అనీన్ దుకాణాలు అవి తెరిచీ ఉనాన్యి. పైన అనీన్వరసగా డాకట్రల్ కిల్నిక లు. మెడికల షాపులు ఉనాన్యి అందులో
ఒకటి డాకట్ర శిఖా కిల్నిక . అది ఓ మలీగ్.దాని షటట్ర పూరిత్గా పైకి ఎతీత్ ఉండడంతో ఎంటెర్నస్ వెడలుప్ గా ఉంది. ముందు అడుడ్గా ఓ చెకక్
పారిట్షన ఉంది. ఓ మనిషి వెళేళ్ంత దారి ఉంది,
లోపలికి వెళాళ్ం. అది ఓ పెదద్ గది. దాని మధయ్లో పారిట్షన లాగా నీలి రంగు తెర ఉంది. కానీ అది ఓ పకక్కి లాగేసి ఉంది.
అందుకని లోపల ఏం జరుగుతోందో బాగా కనపిసోత్ంది.ఓ చేతోత్ ఫోన లో మాటాల్డుతూ, మరో చేతోత్ ఏదో రాసూత్నన్ లేడీ డాకట్రు
కనిపించారు.ఆవిడ మమమ్లిన్ చూసి, కూచో మనన్టుట్ తల ఊపుతూ చేతోత్ సైగ చేసింది.. ఓ పకక్కి చూసాం. గోడకి వైపున వరసగా నాలుగు
తెలల్ పాల్సిట్క కురీచ్లునాన్యి. ఓ మూల టీపాయ ,దానిమీద రెండు పేపరుల్నాన్యి. దంతం రంగు గోడల మీద అందంగా ఉనన్ పెయిటంగ
లునాన్యి. పైన ఫాన మెలిల్గా తిరుగుతోంది. చాలా నీట గా ఉనన్ కిల్నిక అది.
మేము కూచునన్ ఓ ఐదు నిమిషాలకి, ఫోన పెటేట్సి, తెర ని పూరిత్గా లాగి వేసేసింది. మరో రెండు నిమిషాలకి వెంటనే తెరని
పకక్కి కొంచెం జరిపి,మళీళ్ ఆమె లోపలికి వెళిల్ంది. మరో ఐదు నిమిషాలు అయాయ్కా తెర పకక్ నుంచి బయటికి వచిచ్, రమమ్నన్టుట్గా
తలఊపి. తన టేబుల దగగ్రికి వెళూత్, మమమ్లిన్ పలకరింపుగా చినన్ నవువ్ నవివ్ంది.
మేము లోపలికి వెళాళ్ం. కూచోమంది. అందరం కూచునాన్ం . ఆమె పేరు డా.శిఖా చోపార్. ఆ పేరు పకక్నే ఓ రెండు డిగీర్లు
ఉనన్ ఓ చెకక్ముకక్ ఆటేబుల మీద ఓ పకక్గా ఉంది. టేబుల మీద ఉనన్ గాడు పలక కింద ఏవో రెండు ఫొటోలునాన్యి.ఆమె సనన్గా
చినన్గా, తెలల్గా, కతిత్రించిన నలల్టి జుటుట్తో చకక్గా, చెదరని నవువ్తో మమమ్లేన్ చూసోత్ంది.
మేము అందరం కూచోగానే నవువ్తూ పలకరించింది. అలా పలకరించడం ఆమె వృతిత్. అది ఆమె పొర్ఫెషన. ఆ నవువ్,ఆ
మాటలోల్ని మెతత్దనం,మంచిదనం అంతా బూటకం, పై పూత నాటకం. ఈ సంగతి నాకు తెలుసు. అందుకే ఏం అనలేదు. మౌనంగా
ఉనాన్ను.
నాతో ఏదో మాటాల్డింది . కానీ నేను జవాబివవ్లేదు. అయినా ఆమె నవువ్తూనే ఉంది.
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“ముందు పేరెంటస్ గా మీరు మీ అమామ్యితో ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియాలి. ఆ తరవాత దానిపై మీకు కొనిన్ విషయాలు
చెపాప్లి, మిమమ్లిన్ కొనిన్ విషయాలు అడగాలి. ఏదీ దాచకుండా అనీన్ చెపప్ండి ” నానన్ ఆశచ్రయ్ంగా ,కొంచెం ఆందోళనగా చూసారు.
అమమ్ భయంగా చూసింది. నానన్ కూడా ఇంచు మించు అలాగే ఉనాన్రు. ఇదద్రూ నా వైపు చూసారు. అది డాకట్ర గమనించారు.
“శృతీ బయట కూచో ” అని ఆమె అనాన్రు. నేను బయటకి వెళాళ్ను.
ఆ డాకట్రు వాళళ్ని ఏవో అడుగుతారు. నాకు తెలుసు వాళుళ్ అనీన్ అబదాద్లు చెపాత్రు. ననున్ ఎంతో బాగా చూసుకుంటునాన్మనే
చెపాత్రు. వాళళ్ తపుప్ ఏం లేదు అనన్టుల్గా జవాబులిసాత్రు. వాళళ్ మాటలు నమమ్కండి అనాలి.
ఓ పది నిమిషాలయాయ్కా ననున్ లోపలికి రమమ్నాన్రు. నేను వెళిళ్ కూచునాన్ను. ఆమె ఏం అడిగిందో తెలీదు కానీ చాలా సీరియస
గా ఉనాన్రు అమమ్ నానన్గారు.
“ ముందు కొనిన్ పర్శన్లుగా అడుగు తాను. నిజాయితితో జవాబులివవ్ండి ” అని అమమ్ని చూసింది.
నేను అమమ్నే చూసుత్నాన్ను. ఎటువంటి జవాబులు ఆమె ఇసుత్ందో, అమమ్ నా వైపు చూసింది. అది ఆ డాకట్రు అరథ్ం
చేసుకునన్టుట్ంది.
“ఓ కే, మీరు చెపప్దుద్. ఇపుప్డు మీకు ఓ పేపరిసాత్ను , మీరు నిజాయితిగా దానికి జవాబులిసేత్ నాకు అరథ్ం అవుతుంది. ఇంటోల్
అమామ్యి పటల్ మీ పర్వరత్న ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసుత్ంది ” అంటూ ఆవిడ ఇదద్రికీ చేరో కాగితం ఇచిచ్ంది. నేను మౌనంగా వాళళ్నే
చూసుత్నాన్ను.
నా గురించి వాళల్ని అడగడం ఏంటీ ? అసలు మా వాళళ్ గురించి ననున్ అడగాలి. ననున్ చెపప్మంటే బావుంటుంది. నాతో
వాళెళ్లా ఉంటారో నేను చెపాత్ను. ఇంటోల్ ఎలా ఉంటారో , వాళేళ్ం చేసాత్రో మీకు తెలీదు.

డాకట్రు గారూ వాళళ్ని రాయమనదుద్. వాళళ్

నోటితోనే చెపిప్ంచండి, నేను వినాలి.
నేను అనన్ం తింటునన్పుప్డు కూడా సలహాలు ఇవవ్డం మానెయయ్రు. నేనేం చెయాయ్లో , ఎంత సేపు చదవాలో, ఏ సబెజ్కట్ కి ఎంత
టైము కేటాయించాలో, పిర్పరేషన ఎలా ఉండాలో, ఏం చేసేత్ మారుక్లు ఎకుక్వ వసాత్యో ఇవే చెపూత్ంటారు. నేను కనపడితే చాలు, ఇదే,నాతో
మాటాల్డడానికి వేరే సబెజ్కట్ ఏం ఉండదు. ఎంతో కోపం వచేచ్ది . అయినా ఎంతో ఒబీడియెంట గా ,అనీన్ అలాగే చేసాను. అది నాకెంత
విసుగుని ,చిరాకుని తెపిప్సుత్ందో వాళళ్కి తెలీదు. చెపిప్ందే చెపాత్రు. ఒకోక్సారి కోపం కూడా వచేచ్ది. అబాబ్ నాకు తెలుసు మీరు అనిన్ సారుల్
చెపప్కండి, అని అనాలనిపిసుత్ంది కానీ అనలేదు. ఒకక్ మారుక్ తగిగ్నా అమమ్, ఎనిన్ అనేదో, అవి తిటుల్ కాదు. కాని ఇంకా ఎకుక్వ సేపు
చదవాలి, అలా అయితేనే నీకు మెడిసిన లో సీటు వసుత్ంది. లేకపోతే. ఏ బిఎసీస్ లో నో చేరాలి. ఒకోక్సారి నా చదువు విషయమై ఇదద్రూ
వాదించుకునే వారు.
ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే , నానన్ గారు రాగానే వేసే మొదటి పర్శన్, రేపు ఏదైనా పరీక్ష ఉందా, ఉంటే టిఫిన తినేసి, కాసేస్పు రెసట్
తీసుకుని, పిర్పేర అయిపో , అది అయిపోతే , ఎంసెట మోడల పేపరు పార్కీట్సు చెయియ్. సాట్ప కాల్క దగగ్ర పెటుట్కో, పరెఫ్కట్ గా ఉండాలి . ఇలా
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ఉంటుంది మా ఇంటోల్ మామధయ్ సంభాషణలు, ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ చదువు, మారుక్లూ ఇది నా నేపథయ్ం. నా కనాన్ నా చదువు మీదే
ఎకుక్వ ఇషట్ం. ఈ అతి పేర్మ అతి శర్దధ్, నాకేం ఇషట్ం లేదు. ఇవనీన్ ననన్డిగితే చెపేప్దానిన్. ననున్ రాయమంటే రాసేదానిన్.
వాళళ్ మీద నాకు అనుమానమే, ఉనన్దునన్టుట్గా జరిగింది జరిగినటుల్గా వాళుళ్ రాసాత్రనన్ నమమ్కం లేదు. రాయరు, వాళళ్
కోణంలోంచి చూసూత్ రాసాత్రు. ననున్ రాయమంటే బావుంటుంది.
ఓ ఐదు నిమిషాలోల్ ఇదద్రూ రాసి ఇచేచ్సారు. ఆవిడ వాటిని ఓసారి చూసి ఓ పకక్గా ఉంచింది. అమామ్నానన్గారు ఆమెనే
చూసుత్నాన్రు, ఏం చెపాత్రో అని.వాళిళ్దద్రిని డాకట్రు గారు చూసారు.
మధయ్ మధయ్లో నానన్, ఆమెకి నా గురించి,ఈ మధయ్ కాలంలో జరిగినవి అనీన్, రెండు సారుల్ కతిత్తో కోసుకోడం, ఏడవడం, అదీ
ఒక దాని తరావ్త ఒకటి చెపుత్నాన్రు. కానీ అనీన్ చెపప్లేదు. ముఖయ్ంగా పదో కాల్సులో ఉనన్పప్టి సంగతి ,వాళుళ్ చేసినది చెపప్లేదు . ఒకవేళ
ననన్డిగితే నేను చెపాత్నా, బహుశా చెపప్క పోవచుచ్. డాకట్రు ముందు నా వాళళ్ని నేను డిగేర్డ చేయలేను. జరిగిన దానిన్వాళుళ్ ఓ విధంగా, నేనో
విధంగా చెపప్ం.
ఓ రెండు నిమిషాలయాయ్కా డాకట్రు నానన్వైపు చూసింది, తలని కదిలించింది.
“నేను శృతితో కొంచెం పరస్నల గా మాటాల్డుతాను. మీరు కాసత్ బయటికి వెళిళ్ కూచోండి. అని నెమమ్దిగా అంది ” ఆమె అలా
అనగానే అమామ్ నానన్ బయటికి వెలిళ్పోయారు.
“నేను కొనిన్ పర్శన్లు అడుగుతాను.కి అడుగుతాను,సమాధానం చెపాత్వా....”.ఆమె అదే శాంత సవ్రంతో అంది.
తలఊపాను.
“రాతిర్ లేట గా పడుకుంటావా ? ” అసలు నిదేర్ పోను అయినా నీకెందుకూ అని అందామనుకునాన్ను,
కాని అనలేదు. “అపుప్డపుప్డు ” ఆమె మొహం చూడడానికి ఇషట్పడలేదు.
అకక్డితో ఆగలేదు. అనన్ం సరిగా తింటావా. ఏ కూరలిషట్ం. ఏది ఎకుక్వ ఇషట్ం. పాత జీవితం,ఏదీ వదలేల్దు. ఎనోన్ అడిగింది.
అనిన్ంటికి సమాధానంగా చినన్ చినన్ పదాలు ఇసూత్ వచాచ్ను.
“ఎవరైన్నా పేర్మించావా ?“ ఉలికిక్ పడాడ్ను.
అది పేర్మో కాదో తెలీదు కాని వంశీ, ఆరన్వ, ఇపుప్డు పర్దుయ్మన్. ఈ ముగుగ్రూ నాజీవితంలో పదో కాల్సు,డిగీర్లో నాకు దగగ్రగా
వచిచ్న వాళుళ్. ఇపుప్డు వంశీ ఐఐటీ చెనైన్ లో ఉనాన్డు ,ఆరన్వ ఈ లోకంలోనే లేడు. పర్దుయ్మన్కి నా కనాన్, నా కవితలు సాహితయ్ పరిజాఞ్నం
అంటే ఇషట్ం. కానీ ఇవనీన్ పేర్మ లోకి కావు. ఒకవేళ వచిచ్నా ఆమెకి ఎందుకు చెపాత్ను ? అబదధ్ం చెపాప్లి. ఆమెకి నా సేన్హాల గురించి
ఎందుకు చెపాప్లి ? ఒక వేళ చెపేత్, ఆమె ఏం చేసుత్ంది ?ముందు అమామ్ వాళళ్కి చెపుత్ంది. వాళుళ్ ననున్ నిలబెటిట్, మళీళ్ ఇంటోల్ పెదద్ సినిమా
తీసాత్రు. ఇవనీన్ వినాన్కా . సలహా ఇసుత్ందా?ఈ క్షణాన బాగానే ఉంటుంది.ఇంటి కెళాళ్క పని చేసుత్ందా?
అందుకే “ లేదు “అనాన్ను.
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“కొనిన్ పర్శన్లు అడుగుతాను, సూటిగా సమాధానాలు ఇవావ్లి ”
తల ఊపాను. ఆమె ఏదో అడుగుతోంది . నేను ఏం చెపుత్నాన్నో నాకు తెలీదు.
కానీ నా జవాబులనిన్ంటికీ పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసోత్ంది. బాగా చెపాప్వ అనన్టుల్ చూసోత్ంది.
పైగా ఆమె సేన్హ పూరవ్కంగా నవివ్ంది. కాని నేను నవవ్లేదు.పైగా కోపం వసోత్ంది. చేతిలో ఉనన్దానితో

ఆమె మొహానిన్

కొటాట్లనిపించింది.
ఆమె ఓ సారి నామొహం వైపు చూసింది. ఇంక చాలు.అంది ఆమె. నేను నవావ్ను.హమమ్యయ్ అయిపోయింది. సంతోషం. చాలా
రోజుల తరవాత నవావ్ను.
ఓ పది నిమిషాల తరవాత,బయట కూచునన్ అమామ్ నానన్ని లోపలికి పిలిచింది. వాళుళ్ చాలా ఆతృతగా డాకట్రునే చూసుత్నాన్రు.
ఆమె చెపుత్నన్దంతా శర్దధ్గా వింటూ అలాగా అనన్టుల్గా చూసుత్నాన్రు. వాళళ్ మొహాలోల్ కృతజఞ్త కనిపిసోత్ంది.
“మీ అమామ్యిని సట్డీ చేసాను. అది పేరెంటల అబెస్షనస్, మొదటినుంచి మీ పెర్షర చాలా ఉనన్టట్నిపిసోత్ంది. అందుకే ఈ విధంగా
ఉంది. మీరు ఆమెని ఏ విషయంలో కూడా ఫోరుస్ చెయయ్కండి. ఆమెకి ఇషట్ం లేని పనులు చేయించకండి. అంతే. ఆమె పర్సుత్తం డిపెర్షన లో
ఉంది. సూసైడ చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచిందని అనాన్రు. ఆ టెండెనీస్ కూడా ఉనన్టుట్గా ఉంది. అదంతా డిపెర్షన మూలంగానే. దీనికి
మందులు మొదలు పెడదాం. ఏం పరవాలేదు. ఇంకా ఎకుక్వ అవకుండా నేను పర్యతిన్సాత్ను ” అని ఆమె తల ఓ పకక్కి వంచి ,పిర్సిర్క్పష్న
రాసి నానన్గారి చేతికిచిచ్ంది.
దానిన్ ఓ అపూరవ్,అమూలయ్మైన రతన్ంలా. గుళోళ్పూజారి ఇచిచ్న దేవుడి పర్సాదంలా ఎంతో భకిత్తో అందుకునాన్రు. వాళళ్
కళళ్లోల్ కృతజఞ్త,సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.
“ తగిగ్ పోతుందా?“ ఆశగా అమమ్అడిగింది.
ఆ పర్శన్ కనాన్ఎందుకొచిచ్ందీ అని అమమ్ అడిగితే బావుంటుంది. దానికి సమాధానం,మీరే మీమూలంగానే అని డాకట్రు అంటుంది.
కానీ అమమ్ అడగలేదు. కాని ఆవిడ అనన్ పేరెంటల అబెస్షనస్ అనన్దాని అరథ్ం అదే. దాని అరథ్ం అమమ్కి తెలిసిందో లేదో ! ఈ ఒతిత్డి అనన్ది
కూడా వినిపించుకుని ఉండదు. ఆమె అనన్వి సరిగా విని ఉంటే నేనిలాల్ అవడానికి కారణం వాళేళ్ అని అరథ్ం అవుతుంది.
“ ఈ మందులు డిపెర్షన కి, ఇవి వాడితే ఆమె మూడ ని తగిగ్ంచచుచ్. అది తగిగ్తే ఆ కోపం, అరవడం ఏడవడం అవీ తగగ్చుచ్. ఓ
పదిహేను రోజుల తరవాత అమామ్యిని తీసుకురండి ” ఇంక వెళళ్చుచ్ అనన్ టుల్గా తల ఊపింది. బయటికి వచాచ్క నాకు చాలా అసంతృపిత్గా
ఉంది. ఆమె సరిగా మాటాల్డ లేదనిపించింది. కమరిష్యల గా అనిపించింది. ఓడాకట్రు పేషెంటు మధయ్ ఉండాలిస్న ఆతీమ్యత లేదు..
మా వాళుళ్ ఎంత డబిబ్చాచ్రో నాకు తెలీదు.నా ఎదురుగా మాటాల్డు కోలేదు.మందులు మెడికల షాపులో కొనాన్రు.
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“ నీకేం కాదమామ్,కొనిన్రోజులోల్ నీకు బాగా అయిపోతుంది.నువువ్ మామూలుగా అయిపోతావు. అదే మాట ఆవిడ కూడా చెపాప్రు
కదా. నువువ్ వినాన్వు కదా “ వాళళ్ గొంతులోని మెతత్దనానికి మళీళ్ ఏడుపొచిచ్ంది. ఎందుకో తెలీదు కానీ ఇంటికి వెళేళ్ వరకూ వెకిక్ వెకీక్
ఏడుసూత్నే ఉనాన్ను.
ఇంటికి వెళళ్గానే నానన్ పిర్సిర్క్పష్న చూసి, నేను వేసుకోవాలిస్న మందులిచాచ్రు. వేసుకునాన్ను. కొంచెం పని చేసినటల్యింది. నిదర్
వచిచ్ంది. పడుకునాన్ను. అమామ్ వాళుళ్ కాసత్ కుదుట పడాడ్రు. టాబెల్టుల్ వేసుకుంటునాన్ను. అవి దేనికో తెలీదు,కాని,అమామ్ వాళళ్ కోసం
వేసుకుంటునాన్ను.
ఇది వరకూ అయితే ఆ టాబెల్టుల్ దేనికీ అనన్ ఇంటెర్సట్ ఉండేది. దానోల్ ఉండే లీఫ లెట ని తీసుకుని,అందులో ఉనన్దంతా
చదివేదానిన్. అది ఏం మాతోర్,దేనికిచాచ్రో,ఎలా పని

చేసుత్ందో. ఇండికేషనస్, సైడ ఎఫెకట్స్ ఏంటీ, దానిలోని యాకిట్వ కానస్

టిటుయ్యెంటస్,ఇంగీర్డియెంటస్,
ఫారమ్కోపియా, ఎపుప్డు తయారు చేసారో,ఎపప్టి లోపుగా వాడాలో,ఆఖరికి ఏ కంపెనీ తయారు చేసిందో కూడా చూసేదానిన్.ఇవనీన్
చూసూత్ంటే నేను ఓ డాకట్రైపోయినటుల్ ఫీలైపోయేదానిన్. సైనుస్ సూట్డెంట ని కాబోయే డాకట్రిన్,ఇవనీన్ తపప్కుండా తెలుసుకోవాలి అని
అనుకునే దానిన్. ఇపుప్డు అదేంటో ఏమీ చూడడం లేదు..
మరాన్డు పొదుద్నన్ నానన్ టాబెల్ట, అమమ్ మంచినీళుళ్ పటుట్కుని రెడీగా ఉనాన్రు.
“ఈ టాబెల్టుల్ వేసుకుంటే నాకు మతుత్గా ఉంటోంది ” అని అనాన్ను.
“మంచిదే ఇనిన్ రోజలూ నిదర్ సరిగా లేకనే కదా నీకు ఈ మానసిక సమసయ్ ”
“కానీ పొదుద్నన్ నిదర్ లేచాకా కూడా ఆ మతుత్ అలాగే ఉంటోంది ”
“ఇపుప్డు నీకు అదే కావాలి , ఇపుప్డు నీ శరీరానికి, మైండ కి విశార్ంతి కావాలి. అది నిదర్ మూలంగానే వసుత్ంది. అయినా ఇది
ఎకుక్వ రోజులు కాదు,కొనిన్ రోజులు మాతర్మే వేసుకోవాలి ”
ఎందుకో ఎపప్టిలా వాదించ లేదు. దెబబ్లాడ లేదు. బుదిధ్గా వాళళ్ మాటలు వినాన్ను.
మతుత్ నిదర్. ఎపుప్డు పడుకుంటునాన్నో తెలీదు. కానీ, పడుకుంటునాన్ను. ఎపుప్డు లేసుత్నాన్నో తెలీదు. ఏదీ గురుత్ండడం లేదు.
ఎకక్డునాన్నో తెలీడం లేదు. నేనెవరో తెలీడం లేదు. ఈ అయోమయం ననున్ భయపెటేట్సోత్ంది .
ఒకొక్కక్సారి మంచం మీద కాకుండా, మంచం పకక్న కింద పడుకుక్ని ఉంటునాన్ను. ఎపుప్డు కిందకి వెళుత్నాన్నో తెలీదు. కింద
నుంచి లేచే పర్యతాన్లు పెదద్గా ఫలించడం లేదు. లేవడానికి పర్యతిన్ంచినా తొందరగా లేవడం లేదు. అసలు నేను ఓ పంతొమమ్దేళళ్
అమామ్యిలా లేను. ఓ ముసలమమ్లా నాలుగు కాళళ్మీద పాకుతూ లేసుత్నాన్ను. ఈ శరీరం నా శరీరంలా లేదు నాకు నేను ఓ
అపరిచితురాలిలా ఉనాన్ను. ఈ మధయ్ ఇదే ఫీలింగస్.
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ఆ రోజు కూడా అంతే.మోకాళళ్ మీద పాకుతూ మంచం మీదకి చేరాను. అతి కషట్ం మీద నేనెవరో గురుత్కి తెచుచ్కునాన్ను. నా పేరు
శృతి. బిఎసీస్ మూడో సంవతస్రం చదువుతునాన్ను. నేను పర్సుత్తం హైదార్బాదులో ఉంటునాన్ను.
అంతలో ఏవో మాటలు వినిపించాయి. అవి పకక్ గదిలోంచి అని అరథ్ం అవడానికి చాలా సమయం పటిట్ంది. ఎవరివా గొంతులు
తెలీదు. ఆలోచించాను, ఎవరిదై ఉంటుంది, ఓ పది నిమిషాలకి గురుత్ పటాట్ను, అవి అమమ్ నానన్లది. మంచం పైనే అలా పడుకుని ఉనాన్ను.
ఓ టైము లేదు.,ఓ డిసిపీల్న లేదు. ఎపుప్డంటే అపుప్డు నిదర్. అయితే ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. ఈ సిథ్తి కూడా బావుంది. ఏ
ఆలోచనలు లేవు. అంతా శూనయ్ం . ఓ నలల్టి ముసుగు నా మనసు మీద కెపేప్సి నటుల్గా ఉంది. అంతులేనిశూనయ్ం. ఓ నరికేసిన చెటుట్లా
పడుకుంటునాన్ను. మొదుద్లాకూచుంటునాన్ను. పక్షవాతం వచిచ్నటుట్గా అనీన్ అవయవాలు పని చేయడం మానేసాయి. రాతిర్ లేదు పగలూ
లేదు. నిదర్ లేకపోతే, మతుత్. రాతర్ళూళ్ ,పగళూళ్ ఏకం అయిపోయాయి. కరెట్నుల్ పూరిత్గా దగగ్రికి జరపడంతో,వెలుగు గదిలోకి రావడంలేదు.
చీకటి,మసక మసక వెలుతురుకి నా కళుళ్ అలవాటు పడిపోయాయి. ఇపుప్డు దానేన్ ఇషట్పడుతునాన్ను.
ఓ రోజు అలా ఎంతో సేపు మంచం మీదే పడుకుని ఉండిపోయాను. టైము కూడా చూసుకోడం లేదు. బాతూర్ముకెళాళ్లి . తెలీదు
కానీ ఎందుకో బాగా చెమటపటిట్ంది. మొహం కడుకుక్ంటే బావుంటుందనిపించింది, అతి కషట్ం మీద లేచాను. కానీ బాతూర్ము వరకూ
నడవగలనా, అది ఏంటో చాలా దూరంలో ఉనన్టట్నిపించింది. అంత దూరం వెళళ్డం కషట్ం అనిపించింది .కాని అలాగే నడిచాను. తలుపు
పూరిత్గా వేసుకోలేదు.
బాతూర్ంలో ఉనన్ అదద్ంలో మొహం చూసుకునాన్ను. కళుళ్ ఎరర్గా బాగా ఉబిబ్ వాచినటుల్గా ఉనాన్యి బుగగ్లు,మొహం పెదద్గా
ఉంది. చాలా భయంకరంగా ఉనాన్ను. ఆ బింబం నా మొహంలా లేదు. ఎవరో. నేను కాదు. నా మొహం ఎపుప్డూ ఇలా లేదు. ఏంటో జిడుడ్గా
చిరాగాగ్ అనిపించింది. సాన్నం చెయాయ్లనిపించింది.
అంతే షవరు తిపిప్,దాని కింద నుంచునాన్ను. అలా చాలా సేపు ఉనాన్ను. పకక్నే ఉనన్అదద్ం ముందు నుంచునాన్ను. ఎరర్గా ఉనన్
కళుళ్, తడిసిపోయిన జుటుట్ ,మొహాన ,భజాలమీదా ఇనప ఊసలాల్ జారుతూ మెరుసుత్నాన్యి.
ఎపుప్డు వచిచ్ందో అమమ్వచిచ్ంది.ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
“ఏదో కుళాయి శబధ్ం వసూత్ంటే,సడన గా మెలకువ వచిచ్ంది. మా బాతూర్ంలో ఏమైనా పొరపాటున తిపిప్ ఉంచేసామా అని పరుగున
బాతూర్ం లోకి వెళిళ్చూసాను. మామూలుగానే ఉంది మా దగగ్ర కాదు. అపుప్డు నీ గదిలోకి వచిచ్ చూసాను. నువువ్ మంచం మీద లేవు
బాతూర్ం లో ఉనాన్వు.

ఏం అవుతోంది? ఇంత రాతిర్ వేళ సాన్నం ఏంటీ? టైమెంతో తెలుసా ? కాసేస్పైతే తెలాల్రిపోతుంది “ అంటూ

గబగబా ఓ పెదద్ తువావ్లు తీసి నాకిచిచ్ంది
“సుబబ్రంగా ఒళుళ్ ఒతుత్కుని ఈ నైటీ వేసుకుని రా,నేనికక్డే ఉంటాను. “ అంటూ తలుపుని దగగ్రగా వేసి బయటికి వెళిళ్ంది.
నేను బయటికి వచాచ్కా ననున్ చూసి చేతిలో ఉనన్ పలచటి తువావ్లుతో దగగ్రికి వచిచ్ంది.
“అయినా ఈ అరథ్రాతిర్ తల సాన్నం ఏంటీ? ” ఇంకా ఏదో అనబోయింది.
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అంతలో నానన్ కూడా వచాచ్రు.ఇదద్రూ నా గురించి మాటాల్డుకునాన్రు.
“ పిచిచ్ ఎకుక్వైందా? “ అని అమమ్ మెలిల్గా నానన్తో అంది.
”మాటాల్డకు ” అనన్టుల్ నానన్ సైగ చేసారు. నాకు పిచెచ్కిక్ందా !?
”జుటుట్ ఆరాక పడుకోకు కూచో ” అంటూ నా భుజం తటిట్ వెళిళ్పోయారు.
అమమ్ ననున్ఫాన కింద కూచోపెటిట్, తలని తుడిచింది. సాన్నం చేసాకా కొంచెం పరవాలేదు. ఫెర్ష గా అనిపిసోత్ంది. తడి జుటుట్ని
గాలికి వదిలేసాను. వెళిళ్ బాలక్నీలో కూచుని,అనిన్ వైపులా చీకటి. అవును మరి అరథ్రాతిర్ అని అమమ్అంది కదా. ఆ చీకటోల్ంచే బయటికి
చూసుత్నాన్ను. ఇకక్డ కూచుని ఇవనీన్ ఎపుప్డో చూసినటల్నిపిసోత్ంది. ఎపుప్డో గురుత్ రావడం లేదు.
బయట చూసూత్ంటే అనీన్ తెలిసినటేల్ ఉంటోంది. కాని ఏం తెలీడం లేదు. ఆలోచనలు కూడా అంతే ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. ఈ
ఆలోచనలు నావి కావు. అందుకే తపుప్లు అలా జరిగి పోతునాన్యి. అలాగే
ఉనాన్యి. ఇదివరకే నయం కాసత్ బురర్ పనిచేసేది. కవితవ్ం రాసేదానిన్. అపుప్ప్డపుప్డు బొమమ్లు గీసేదానిన్. ఇపుప్డదేం లేదు. ఇపుప్డు
నేనేం చెయాయ్లో తెలీడం లేదు. మళీళ్ నొపిప్, భరించలేని నొపిప్.తపిప్ంచుకోవాలని పర్యతిన్సుత్నాన్ చాలా కషట్ంగా ఉంది.
నేను కూచోడం చూసిన అమమ్ ,తను కూడా ఓ కురీచ్ తెచుచ్కుని నా ఎదురుగా కూచుంది
“ చలిగాలి వీసోత్ంది. పైగా తల సాన్నం కూడా చేసావు. జలుబు చేసుత్ంది ,లోపలికి వచెచ్యియ్ ”
“ ఎలా ఉంది శృతీ.ఇపుప్డు కాసత్ నయంగా ఉందా? సుబబ్రంగా సాన్నం చేసావు, మొహం నీటుగా ఉంది. ఇపుప్డు కూడా మతుత్గా
ఉందా? కొంచెం టీ తేనా? ” ఎంతో నెమమ్దిగా,అడిగింది.
తలని అడడ్ంగా ఊపాను.ఇదద్రం ఇశశ్బధ్ంగా అలాగే కూచునాన్ం.
ఇదివరకూ ఇలా కాదు,ననున్ చూడగానే,టీ తాగేసి చదువుకో , అని ఓ అధికారంతో అనేది అమమ్. అమమ్ బాగా మారింది. అని
అనుకునాన్ను.
“బాగానే ఉంది” అని అనాన్ను.
“అయితే గుడికి వెళాద్మా. ధనురామ్సం కదా తెలాల్రు ఝామునే గుడి తెరిచేసాత్రు . అభిషేకాలు అవీ చేసుత్నాన్రు. చూసొదాద్ం ”
“నాకు ఎకక్డికీ రావాలని లేదు ” కోసత్ విసుగాగ్నే అనాన్ను. అమమ్ అరథ్ం చేసుకుంటుందని అనుకునాన్ను. కానీ లేదు. నాదగగ్రికి
వచిచ్,నా మొహంలోకి చూసింది.
“ ఒకక్ పది నిమిషాలు అవి అనీన్ చూసి వచెచ్దాద్ం. బావుంటుంది. ఏం...సరేనా...? ”
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“ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లీ, నేను రానంటే వినిపించుకోవేంటీ, నేను రాను,రాను,రానూ.అంతే. ననున్ వదిలెయియ్. నీకంతగా వెళాళ్లని ఉంటే
నువువ్ వెళుళ్” గటిట్గా కోపంగా అనాన్ను. అమమ్ భయపడింది. గబుకుక్న కురీచ్లోంచి లేచి , కళుళ్ పెదద్గా చేసి ననేన్ చూసోత్ంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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