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నేను రాను బిడో
డ్ …
అది ఒక రమణీయమై న సాయం సంధయ్. పశువులు కసవులు మెసవి, దాహంబులు దీరుచ్కుని, గృహంబులకరుదెంచు

గోధూళి వేళ కడుంగడు జీకటుల్ ముసిరి…, ఎహె, ఎందుకులెండి,మన లాంగేవ్జిలో చెపాప్లంటే పశువులు పొలాలనించి, శీనిగాడు
ఊరివాళళ్ ఇళళ్నించి ఆటలు పూరిత్చేసుకుని, ఇలుల్ ఎకక్డుందో వెతుకుక్ంటూ వచేచ్ వేళ. ఇంటికొచీచ్ రాగానే అమమ్ ముందసుత్గా ఒక
సాంపిల్ రేవు పెటేట్ ది. తరవాత నేను పెరటోల్కెళిళ్, కాసత్ దుమమ్ంతా కడుకుక్ని లోపలికొచాచ్కా, శరీరంలో రెండు ఉండవలసినవి, పది
ఉండవలసినవి అనీన్ ఉనాన్యో లేదో లెఖఖ్ పెటిట్ , కౌంటు రాసుకుని అనన్ వెళిళ్ అమమ్కి నివేదిక సమరిప్ంచేవాడు. అది ఇలా ఉండేది.

చేతులు => రెండు, కాళుళ్ => రెండు, కళుళ్ => రెండు, కాలివేళుళ్ => తొమిమ్దిముపాప్వు, చేతివేళుళ్ => పది అంటూ.

అపుప్డు మళీళ్ అమమ్వచిచ్ కాలి వేళుళ్ లెఖఖ్పెటిట్ , ఊడిపోతూవునన్ చిటికెన వేలుని లోపలేసి కటుట్కటిట్ , మళీళ్ సరదాగా ఇంకో

రేవు పెటేట్ సి, ఇంకెపుప్డూ హూయ్మన్ అనాటమీ ని డిసబ్ చెయయ్నని ఒటేట్ యించుకుని అపుప్డు అనన్ం పెటేట్ ది. మరాన్టికి మళీళ్
మామూలే.
అదేవిటో, దేవుడు మా అగర్హారం పిలల్ ల దెబబ్ల వాటా అంతా నా ఎకౌంటులోనే వేసేసాడు, నా జాతకంలోనే రాసేసాడు.
అంచేత, రోజుకి కనీసం ఉదయానోన్ చినన్ దెబాబ్, సాయం నికో పెదద్ దెబాబ్ కొటుట్కోకపోతే తోచేది కాదు. ఒక రోజు కొతత్ పాలిషట్రు
చొకాక్, లాగు ఎకిక్ంచి,
“ఇవాళ ఆటలకొదుద్, రా

నరత్న శాల సినిమాకి తీసుకెడతారు నానన్గారు” అని చెపిప్ అరుగు మీద కూరోచ్బెటిట్ ంది. నేనూ

నరత్నశాలలో లీనమై పోయి, ఊహలోల్నే బాణాలు

వేసేసుకుంటునన్ సమయంలో, మా సినిమా బండి వాడొచిచ్ సమోమ్హనాసత్ర్ం

వేసేసాడు. అంతే, ఆ బండి వెనకాల పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్,ఆరు ఇళళ్ అవతలునన్ హిందీ మేషాట్రి వీధి అరుగుని శర వేగంతో
గుదేద్ సాను. అంతే, శనగపిండి రంగు చొకాక్ కాసాత్ ఎఱఱ్ గా మారిపోయింది. ఏమయిందో తెలిసేలోపు ఎవరో ననున్ సె ౖకిలుమీద
ఎకిక్ంచుకొచిచ్ మా గుమమ్ంలో పడేసి పోయారు. లబో దిబోమని అమమ్,అనన్ కలిసి పకక్నే వునన్ సుకుమార్ బాబు గారి ఆసుప కి
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మోసేసారు. ఆయన నా పెదాలకి ఐదు, బెడుడ్కి నాలుగు మొతత్ం తొమిమ్ది కుటేల్ సాడు. రెండు దబబ్నాలు, ఒక గునపం
వంగిపోయాయని మనసాత్పం చెందాడు. నేను అరిచిన అరుపులకి ఆయన వెయిటింగ్ రూం లో వునన్ జంతువులనీన్ కటుల్తెంపుకుని
పారిపోయాయి. అలా పశువుల డాటట్ రుతో కూడా వె ౖదయ్ం చేయించుకుని గటెట్ కిక్న బాడీ అయాంబాబుగారిది.
ఓ సారి కాలోల్ తుమమ్ ములుల్ దిగింది. ఆ, అయినా ఏములుల్ దిగిందో నేనేవె ౖనా దూరి చూసానా, పాడా. కానీ దానికో లెఖుఖ్ంది.

“ కొంచెం నొపెప్డితే పలేల్ రు ములుల్, ఇంకొంచెం నొపెప్డితే నిమమ్ ములుల్, తెగ పోటొచేచ్తేత్ తుమమ్ ములుల్” అని కొపిప్సెటాట్డు

చెపాప్డు. అహలు ఇంటోల్ చెపప్కనే పోదును. కానీ తుమమ్ ములుల్కి ఈతొచుచ్ట. అది మెలిల్ మెలిల్గా లోపల ఈదేసి గుండెకి
చిలెల్ టేట్సుత్ందట సరిగాగ్ గుచుచ్కునన్ రెం జులోల్. ఇదీ కొపిప్సెటాట్డే చెపాప్డు. నాకసలే

ణభయం. మనం టపా కటేట్ సేత్ మన గరల్

ండస్ంతా పాపం బెంగెటేట్ సుకుంటారు కదా, అంచేత ఇంటోల్ ఒగేగ్సాం. ఎపప్టిలాగే రేవు అనంతరం, వాచిన నా అరికాలు చూసి,
వాము కటుట్ కటేట్ సింది అమమ్. రెం జులు పెసరపపూప్ అనన్ం పెటిట్ ంది. మూడోరోజు డాకట్ ర్ నివాస రావుగారి ఆసుప కి తీసుకెళిళ్ంది.
డా

గారు ఊరెళాళ్రని కాంపౌండరుగారు నామీద కతిత్ దూసారు, ఓ కాలు గెటిట్ గా పటుట్కుని. నేను ఆయనమీద నా రెండో కాలు

దూసాను. ఆయన వదనం వాపు తగేగ్సరికి వారం పటిట్ ంది. ఇంతలో డా గారొచేచ్సారు. నా పాదం మీద ఏదో మందు పోసి,
నలుగురు జెమా జెటీట్ లాల్ంటి వాళళ్ని ననున్ గెటిట్ గా పటుట్కోమని పురమాయించి, రెండు నిమిషాలోల్ ములుల్ లాగి, శుభర్ంచేసి కటుట్
కటేట్ సారు. ఖరుచ్ పనెన్ం

పాయలు. అసలె ౖతే ఆరే, మిగిలిన ఆరు కాంపౌండరు గారి వాపు తగగ్డానికి, వె ౖదాయ్నికి అయిన ఖరుచ్ట.

అలా వుండేది అలనాటి సంగతి. మరిపుప్డో...
"ఏవండీ, మన పిలల్ చెయియ్ కాలుచ్కుందండీ..." అంది ఆందోళనగా, మా ఇంటావిడ ఫోను చేసి.
"అదేవిటే, పుటిట్ ఇంకా ఏడాదె ౖనా నిండలేదు,దానిచేత వంట చేయిసుత్నాన్వా, నీ బదధ్ కం మండ, తపుప్ కాదూ.." అనాన్ను
మందలింపుగా.
"మీ తెలుగు మీడియం సంత కెళళ్, చెయియ్ కాలుచ్కోవడం అంటే వంట చేసిందని కాదు నా వుదేద్ శం, నేను వంట చేసోత్ంటే
దాని చెయియ్ చురికింది, చెపాతీ మీద చెయేయ్సింది.." అని కంఠం కాసత్ వణికించింది ఎఫెకుట్ కోసం..
నాకు డౌటొచిచ్, డబాబ్ డవాలు సదేద్ సి, ఆరోజుకి బిచాణా కటేట్ సి ఇంటికొచేచ్సాను. ముందు పెదద్ శాలీత్ని ఓదారిచ్, తరవాత చినన్
శాలీత్ చెయియ్ చూసాను. ఆనాటి నా పాదం లాగే కాసత్ వాచింది. మదయ్లో పొకిక్ంది.
"మరేం పరవాలేదు, వాము కటుట్ వెయ్" అనాన్ను హిసట్ రీ తలుచుకుంటూ.
"మీ కూడిక మండినటేట్ వుండి. పిలల్ కి జెరం కూడా వచిచ్ందని డౌటుగా వుందండీ.." అంది మా శాలీత్.
ఇంక లాభం లేదని ఇంటి దగగ్ర డాకట్ రు ( ండుకి భినన్ంగా , మనుషుల డాకట్ రు) దగగ్రికే తీసుకెళిళ్ చూపించాం. ఆయన
ముకుక్, చెవులు కళుళ్ అనీన్ పెదద్ వి చేసి(ఆయనవి), బావుండదని ఓ మాటు టెంపరేచర్ చూసి,
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"అజిజ్ బాబోయ్, పాయింట్ సునాన్ రెండు ఎకుక్వ వుంది. వెంఠనే ఎమరెజ్ నీస్కి తీసుకెళళ్కపోతే మాకు కిటుట్బాటవదు ” అనేసి

నాలిక కరుచుకుని, “ఐ మీన్ వెంటనే తీసుకెళళ్కపోతే మీకు పర్మాదం" అనాన్డు.
సరే ఈ పర్మాదానిన్ంచి బయటపడదామని ఊరి నడిబొడుడ్న వునన్ పేదద్ ఎమరెజ్ నీస్ ఆసుప గుమమ్ంలో వాలిపోయాం. ఇదద్ రు
అగంతకులు వచిచ్, మమమ్లిన్ కారులోంచి లాగి కురీచ్లోల్ కూలేసి కారు పటుట్కుపోయారు వాలే పారిక్ంగ్ అంటూ. అకక్డి నరస్మమ్
కులుకుతూ వచిచ్ "కూయ్ట్ బేబీ" అంది నా సంకలో వునన్ పిలల్ ని చూసి. "సేం టు యూ.." అనాన్ను నేను ఆవిడ బుగగ్ మీద చిటికేసి.
ఆవిడ ననోన్ వెఱిఱ్ చూపు చూసి, ఇంకో గదిలోకి పరిగెతిత్ంది, మమమ్లిన్ ఫాలో అవవ్మని సె ౖగ చేసూత్. మేం ఫాలో అయిపోయాం.
అకక్డికెళాళ్కా ఆవిడ "పీల్ జ్ అన్ స్, నేను రెండు నిమిషాలోల్ వసాత్ను" అని లోపలికెళిళ్ంది.
నాకు తెగ సిగేగ్సేసింది. నా సిగుగ్ చూసి మా ఆవిడకి చిరాకెతిత్ డొకక్లో ఒకక్ పోటు పొడిచింది,
"ఆవిడ ఇపప్మనన్వి దాని బటట్ లు, వెయిటు గ

చూసాత్రు కాబోలు, ఎంత సేపూ.. వెధవ ఆలోచనలూ మీరూను.." అంటూ.

నేను "నాకూ అదే అనిపించిందనన్మాట, సేం టు సేం..." అంటూ ఆపని కానిచాచ్ను. పిలల్ జుటుట్ పొడవూ, గోళళ్ వెడలూప్,
బుఱఱ్ వె ౖశాలయ్ం, డె ౖపర్ బరువూ వంటి పనికిమాలిన కొలతలనీన్ తీసుకుంది నరుస్. ఆవిడ నరోస్, టె ౖలరో అరథ్ం కాలేదు నాకు. ఆ
పర్హసనం పూరత్యేయ్సరికి గంట గడిచింది. ఆతరవాత ఆవిడ ఆ ఫెలు
ౖ పుచుచ్కుని,
“మీరికక్డే వుండండి, డాకట్ రొచిచ్ పిలుసాత్డు" అనేసి మాయవె ౖపోయింది.

కాసేపటికి లోపలనించి డాకట్ రొచిచ్ ఏదో నోరు తిరగని పేరు పిలిచాడు, ఒక తింగరి ఫామిలీ లోపలికెళిపోయింది. ఇలా
ఎంతోమందికి పిలుపొచిచ్ంది. నాలుగు గెంటలె ౖనా మాకు పిలుపురాలేదు, లోపలినించీ, పె ౖనించీ కూడా. ఇంక కళళ్మమ్ట నీళెళ్టుట్కుని,
వె ౖదాయ్నిన్ నా చేతులోల్కి తీసుకుని, ఎదురుగా వునన్ కాఫీ మెషీను పకక్నునన్ సుగర్ పేకేట్ చింపి, ఆ పంచదారని మం ంచి మా పిలల్
నోటోల్ పోసుత్నన్ వేళ, ఓ డాకట్ ర్ దేవుడొచిచ్ పిలిచాడు. ఆయన ఆ నరస్మమ్ ఇచిచ్న ఫెలు
ౖ చదివాడట. అందుకే అలా అయిపోయాడేమో

చింపిరి జుటూ
త్ , పిచిచ్ చూపులూ వీడూ, అనుకునాన్ను.

వాడు "మీరు మీ పిలాల్ తకష్ణం ఇకక్డ ఇన్ పేషంటల్ కింద ఎడిమ్ట్ అయిపోండి.." అనేసి అవుటయిపోయాడు.
అంతే, నలుగురు కింకరులు వచిచ్ మమమ్లిన్ ఎమరెజ్ నీస్ రూం లోకి లాకుక్పోయారు. పిలల్ కి అవేవో సూదులు పొడిచి గూ
ల్ కోజు
పెటేట్ సారు. మరో నాలుగు గెంటల తరవాత ఎడమ అరచెయియ్కి సెప్షల్ డాకట్ రొచిచ్, అనీన్ చూసి,
"సారీ, లాభం లేదు. ఇదంతా చాలా కంఫూయ్జింగ్ గా వుంది. నేను పుఱఱ్ చెయియ్ డాకట్ రిన్. నేను వెళిళ్ కుడి చెయియ్ డాకట్ రిన్
పంపిసాత్ను, వె హె రీ కన్ ఫూయ్జింగ్ ఐ సే.." అనేసి వెళిళ్పోయాడు వాడి అడడ్ బుఱఱ్ ఇంకా అడడ్ ంగా వూపుకుంటూ...
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ఇంతలో మాకిదద్ రికీ పిజాజ్లు, పాసాత్లు పటుట్కొచిచ్ బుజజ్ గించి తినిపించి వెళిళ్పోయారు ఇదద్ రు అగంతకులు. అరధ్రా దాటాకా

కుడి అర చెయియ్ డాకట్ రొచిచ్, ఓ మాటు చూసి, వాము కటుట్ కటిట్ వెళిళ్పోయాడు. మరాన్డు రోజంతా ఇదే పర్హసనం. బేకీట్రియా వన్,
వె ౖరస్ టూ, పె ౖథాగరస్ , కోపరిన్కస్ ఫోర్, బీపీ, సుగరూ తో సహా సమసత్మైన టెసుట్లూ చేసుకుపోతునాన్రు బొడూ
డ్ డని పిలల్ కి.
"చూసారా, ఈ దేశంలో ఎంత కేర్ తీసుకుంటారో. అయాం సో హేపీ, మన పిలల్ సేఫ్ హేండ్స్ లో ఉంది.." అంది పేలవమై న
నవువ్తో మా శాలీత్. నవవ్కపోతే బావుండదని నేనూ నవావ్ను. ఇదే అదను చూసి ఒక అగంతకురాలు మా ఫొటో తీసేసి, వెళేళ్పుప్డు
కలెక్ట్ చేసుకోమని ఒక నెంబరిచిచ్ వెళిళ్పోయింది. ఆ మరాన్డు మధాయ్హన్ం కుడి చేతి డాకట్ రుగాడొచిచ్, మతుత్ మందు జలేల్ , ఐ మీన్ ఇచేచ్
మరో వె ౖదుయ్ణిణ్ తోడు తీసుకుని, పిలల్ ని ఆపరేషన్ థియేటరిక్ తీసుకుపోయాడు. అకక్డకెళాళ్కా డాకట్ రుల్ కళూళ్ మొహం తిరిగి పడకుండా
ఉండేందుకు వాళళ్కి బాదాంపాలు, యాపిల్ పళూళ్ గ

తీసుకెళాళ్రు నరుస్లు. ఇనిన్ ఉపచారాలు చేయించుకునన్ పిమమ్ట, వాళుళ్ చినన్

గాటెటిట్ ఆ చెయియ్ శుభర్ం చేసి, ఒక కుటేట్ సి, రెండు కటేల్ సి తీసుకొచిచ్ అందించారు పిలల్ ని. డెబె ౖభ్ రెండు గెంటల తరవాత ఇంటికొచిచ్
పడాడ్ము బతుకు జీవుడా అనుకుంటూ .
వారం తరవాత బిలొల్చిచ్ంది, అకష్రాలా పనెన్ండు వేల డాలరుల్. అది కాక మా డినన్రుల్, ఫొటోలు, వాలే పారిక్ంగులు అనీన్
అదనం. ఇనూస్రెనుస్ కటట్ గా మిగిలిన మూడువేల డాలరుల్ కటేట్ సరికి గుడుల్ బె ౖటికొచిచ్, ననున్ కిందపెటిట్ నంత పనె ౖంది. ఇదికాక ఇంకా
వీలె ౖతే ఫిజికల్ థెరపీ కూడా చేయిసేత్ బావుంటుందని దికుక్మాలిన సలహా ఒకటి. తనది కాకపోతే తాటి మటట్ కి ఎదురు డేకమనాన్టట్
ఇలాల్ంటి కుంకే.
ఏదో సె ౖనుస్ డెవలపప్యిందంటే కామోసనుకునాన్గానీ, పనెన్ం

పాయలిన్ పనెన్ండు వేల డాలరుల్ చేసేంతగా

డెవలపప్వుతుందని తెలిసేడిసేత్, ఆ డాటట్ రీ చదువేదో, నేనే వెలగబెడుదును కాదూ..

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!)
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