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                కవిత  సిసట్ం ముందు కూచోబోతూ, యధలాపంగా కిటికీలోంచి బయటికి చూసింది. వరష్ం సనన్గా పడుతోంది. చలల్టిగాలి మొహానికి తగిలే 
సరికి హాయిగా అనిపించింది. కిటికీ రెండు రెకక్లూ పూరిత్గా తీసి, సాట్పర పెటిట్, కంపూయ్టర వైపు చూసింది. ఆశర్మం నుంచి వచిచ్న మెసేజ ని మరోసారి 
చదివింది.       

”మీరు అడిగిన వైషణ్వి అనే మహిళ ఓ నాలుగేళళ్ కిర్తం వరకూ మాదగగ్రే ఉండేవారు. కాని ఇపుప్డు మా దగగ్ర ఉండడం లేదు. మరో హోం లో 
ఉంటునాన్రని తెలుసు..ఆ చిరునామా తెలుసుకునాన్కా మీకు పంపడానికి ఓ నాలుగు రోజులవుతుంది.” 
    అంతే!! ఒకలాంటి ఉదేవ్గం, సంతోషం కడుపులో చుటుట్కుంటోంది.ఎనోన్ ఏళళ్ తరవాత అమమ్ని చూడబోతోంది. అమమ్ కనిపిసుత్ంది. తన దగగ్రికి 
వసుత్ంది. ఎనోన్ విషయాలు చెపుత్ంది, ఆ గొంతు వినాలి. అమమ్బాగా పాటలు పాడుతుందిట. పాడించుకోవాలి..ఆ గొంతుని వింటూ, ఆ మాటలు వింటూ 
ఇంతకాలం ఏం కోలోప్యిందో, అనిన్ తిరిగి పొందాలి. 
      కానీ, అమమ్ పాత సంగతులు మాటాల్డడానికి ఇషట్పడుతుందా....!? అమమ్ తనతో మాటాల్డుతుందా...!? తపప్కుండా మాటాల్డుతుంది. 
సందేహంలేదు. తన చేయి అందుకోడానికి ఆమె ఎపుప్డూ సిదధ్మే కానీ తనే ఆ చేతిని వదిలించుకుంది. దూరం వెళిళ్పోయింది ఆ ఇలుల్ వదిలి బయటికి 
వచేచ్సింది. ఇది జరిగి పదేళళ్యింది, అమమ్ని అపుప్డే చివరగా చూసింది., ఐదేళళ్ కిర్తం తన పెళిళ్ శుభరేఖని పంపించింది. అంతే కానీ, అందులో రమమ్ని 
రాయలేదు. జసట్ ఇనఫ్రేమ్షన ఇచిచ్ంది. కానీ ఆమె రాలేదు. అమమ్ దగగ్రనుంచి సమాధానమూ రాలేదు... తన కోపానికి అరథ్ం లేదు. క్షమించమని అడగాలి. 
అమమ్ కదా క్షమించేసుత్ంది.! 

టైము చూసింది.. రాతిర్ పది గంటలయింది...మోహన లోపలికి వచాచ్డు. 
“ఉతత్రం రాసుత్నాన్వా..? ఇలా ఎనిన్ రోజులు రాసాత్వు....?”అంటూ కవిత దగగ్రికి వచాచ్డు.  భరత్ని చూసింది కవిత . 
“ఎనిన్రోజులైనా ఫరవాలేదు. నా మనసులోని బరువు తగేగ్ వరకూ  యిలా రాసూత్ంటాను. అమమ్ని చూసే వరకూ ........రాసూత్నే ఉంటాను.” 
“ అయినా ఆశర్మం వాళళ్కి మెయిల ఇచాచ్ం కదా...ఏదో విషయం తెలుసుత్ంది.” అనాన్డు మోహన. 
“వాళళ్ మెసేజ వచిచ్ంది. పర్సుత్తం అకక్డ లేరుట, మరో చోటఉనాన్రేమో కనుకుని చెపాత్మని,” 
“అలాంటపుప్డు ఈ ఉతత్రం రాయడం అదీ ఎందుకూ...?.ఆపేయచుచ్ కదా....!” 
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“ఆపేయచుచ్, కాని ఆపను, ఎందుకంటే అమమ్ ఎదురుగా ఉంటే  నా మనసులో ఉనన్ది  పూరిత్గా చెపప్లేక పోవచుచ్, అందుకని అమమ్ రాగానే 
దీని పిర్ంటవుటు తీసి ఆమె చేతికి చేచ్సాత్ను. ఆమె చదువుకుంటుంది. నా పర్వరత్నకి బాధ పడదు. క్షమించేసుత్ంది.మామూలై పోతుంది.” కళుళ్ 
తుడుచుకుంది. 

ఆమెని ఓసారి జాలిగా చూసి”నీ ఇషఠ్ం.నాకు నిదొర్సోత్ంది.” అని వెళిళ్పోయాడు మోహన. 
   ఉతత్రం టైప చేయడం మొదలెటిట్ంది కవిత.   కీబోరుడ్ మీద వేళుళ్, మోనిటర మీద అక్షరాలు కదలడం మొదలెటాట్యి.  
         “అమామ్..! పుటిట్నపప్టి నుంచి నీ దగగ్ర లేను. నీ చేతులోల్ పెరగలేదు. ఆ జాఞ్పకాలు ఏమీ లేవు.. కారణాలు నాకు తెలీదు. అమమ్మమ్ దగగ్ర 
ననున్ంచేసావు. నెలకోసారి వచేచ్దానివి, అంతే!! నువెవ్ందుకలా చేసుత్నాన్వని అమమ్మమ్ని అడిగాను, తనూ ఏం చెపప్లేదు. నేను డిగీర్ చదువుతునన్పుప్డు 
అమమ్మమ్ నీ దగగ్రికి పంపింది... అదే మొదటిసారి నీ దగగ్ర ఉండడం. అమమ్మమ్ దగగ్ర ననున్ ఉంచేసి వదిలించుకునాన్వని నువవ్ంటే 
కోపం.దేవ్షం,అసహయ్ం. నీ దగగ్ర కూచుని, నీతో ఒకక్సారి కూడా మాటాల్డినటుల్ గురుత్ లేదు. నువువ్ మాటాల్డడానికి పర్యతిన్సేత్, ఏదో మిషతో గొడవ పెటేట్ 
దానిని. నువువ్ నీ బాధయ్తలని మరిచిపోయావని దెబబ్లాడేదానిని. కాని ఓ కూతురిగా నా బాధయ్తలేఁవిటో నేను తెలుసు కోడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. 
నాహకుక్ల గురించి పర్శిన్ంచే నేను, నీ బాధయ్తల గురించి మాటాల్డడం విడూడ్రం. నాకు మనుషులిన్ చదవడం తెలుసనుకునాన్ను మనుషుల సైకాలజీ 
తెలుసనుకునాన్ను, కానీ నాకేం తెలీదు..నినున్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాను” 
         వరష్ం జోరు పెరిగినటుల్ంది. రివువ్న వీసుత్నన్ గాలికి, కిటికీ రెకక్లు దానికునన్ పరిధిలోంచే` కుంయ కుంయ’ మంటూ శబద్ం చేసుత్నాన్యి. కిటికీ 
మూయడం కోసం కవిత, కంపూయ్టర ముందు నుంచి లేచింది.. కిటికీ మూసెయయ్బోతూ, బయటికి చూసింది. వీధి దీపాల వెలుగు కింద మెరుసుత్నన్ 
కురుసుత్నన్ వెండి తీగెల  వాన. 
      హోరున కురుసుత్నన్ వానని, లెకక్ చెయయ్కుండా, గొడుగు వేసుకుని ఓ సతరీ గబగబా వెళిళ్పోతోంది. వీధి దీపాల వెలుగులునాన్, ఆమె ఆకారం 
నలల్గా కనిపిసోత్ంది. ఆ గొడుగు కింద ఎగురుతునన్ చీరతో నడుసుత్నన్ ఆమెను చూసూత్ ఉండిపోయింది. 
       వరష్ం, గొడుగు,సతరీ,..!! ఆ దృశయ్ం!! వెంటనే అమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది. ఎందుకంటే అలాంటి, అదే దృశాయ్నిన్, అమమ్ తన పుసత్కంలో కళళ్కి 
కటిట్నటుల్గా రాసింది. అది డైరీ కాదు కానీ,డైరీలా ఓ పుసత్కం లో రాసింది. 
       ఆ పుసత్కం తన దగగ్ర ఉందనన్ విషయం అమమ్కి తెలీదు. అది తన దగగ్రుందని, తను కూడా చెపప్లేదు. దానిన్ అమమ్ వెతుకోక్లేదు. దాని 
గురించి అడగలేదు.తను చేసింది తపప్ని కవితకి తెలుసు....అయినా ఏదో కతూహలం,అందులో ఏం ఉందోనని చదవాలని. 

మళీళ్ టైపు కొటట్డం పార్రంభించింది. 
 “ నేను నీదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, నీ అలమారలు వెతుకుతూంటే ఓ పుసత్కం కనిపించింది. పైపైనే చూసాను అందులో ఏదో రాసి ఉంది. ఏం 

రాసావో చూడడం కోసం దానిన్ తీసాను. ఆ పుసత్కం నా దగగ్రుంటే ఏదో ఓ రోజున నువువ్ చూసాత్వేమో ననన్ భయంతో, చదవకుండా దానిన్ ఓ సంచీలో 
పెటిట్ నా లాకర లో దాచేసాను.. దాని సంగతి అపుప్డే మరిచ్పోయాను. కాని ఈ మధయ్, ఇనిన్ ఏళళ్ తరవాత లాకర తీసి చూసుత్ంటే ఈ పుసత్కం కనిపించింది. 
అసలు అదేంటో, దానిన్ ఎందుకు లాకరోల్ దాచానో కూడా తెలీదు. ఆలోచిసేత్ గురొత్చిచ్ంది. నీకు కనిపించకూడదని అందులో దాచాను. తీసి చదివాను. 
        అది చదివాక నువువ్ కొంచెం అరథ్ం అయాయ్వనిపించింది. ఆరోజే కాదు, ఆ తరవాత కూడా ఎనోన్ సారుల్ చదివాను. అందులో ఉనన్ది నీ మనసు. అది 
నువువ్ ఎంత ఉదేవ్గంతో రాసావో అదే లాంటి ఉదేవ్గం చదివిన పర్తీసారీ నాలో కూడా కలిగేది. నా కళళ్ లోల్ంచి ఆగకుండా నీళుళ్ కారిపోతునాన్యి. 
చదివిన పర్తీసారి అదే లాగ అయేయ్ది. దేవ్షం తగిగ్పోయేది. నీకు నేనునాన్నని చెపిప్, దగగ్రవావ్లనుకునేదానిన్. ఏదో బెరుకు ఆపేసేది..ఎకక్డో కనిపించని 
గీత.లక్షమ్ణ రేఖ లాంటిది.” 
       కవిత టైపు చేయడం ఆపి, ఒకక్సారి వెనకిక్ వాలి, తలని ఇంకా వెనకిక్ వాలిచ్ంది. కళళ్ ముందు ఆ దృశయ్ం.వరష్ం, గొడుగు పటట్కునన్ మహిళ.ఆమె 
అమమ్. అలాగే వరష్ంలో గొడుగు పటుట్కునన్ అమమ్ , తడుసుత్నన్ అమమ్..ఆ దృశయ్ం అమమ్ తన నోటుపుసత్కంలో  మనసులో నిలిచిపోయేలా రాసుకుంది. 
       కవిత కురీచ్లోంచి లేచి చీరల కింద ఉనన్ సంచీ తీసింది. పదిలంగా  దాచుకునన్ ఆ పాత పుసత్కం. రంగు మారిన కాగితాలతో ఉనన్పుసత్కం.ముపైప్ 
ఏళళ్ వయసునన్ పుసత్కం. 
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   మంచం మీద పడుకుని,పకక్నునన్ లైటు వెలిగించి, పుసత్కం  తెరిచింది. అది అమమ్ మనసు. తనకు తెలియనిది, అమమ్ అందులో దాచుకుంది. 
దానికి అక్షర రూపానిన్చిచ్ంది. అందులో ఏం ఉందో కవితకి తెలుసు. గుండెని పిండితే రాలిన అక్షరాలు. ఎనోన్ సారుల్ చదివింది. అయినా మరోసారి 
చదవడానికి తయారయింది. కళుళ్ అక్షరాల వెంట పరిగెడుతునాన్యి. 

***** 
“ఆ రోజున పెదద్ వరష్ం....పర్కృతి కూడా నాలాగే ఉంది.వీధి తలుపు తెరిచి,  అమమ్  పకక్నే గోడకి ఆనుకుని కూచుని బయట పడుతునన్ వరాష్నిన్ 

చూసుత్నాన్ను. జరిగింది కల అవుతే బాగుండును, అని ఎనోన్ సారుల్ అనుకునాన్ను. కల కాదు అని నిజం అని చెపప్డానికే  అంత వరష్ంలో బావగారు గిరి 
వచాచ్రు. తెరిచి ఉనన్ గొడుగుని మూయకుండా, నీళుళ్ కారుతునన్ గొడుగు కింద అలాగే గుమమ్ంలో నుంచునాన్రు. 

“ అదుభ్తం జరిగింది..హరి బతికి ఉనాన్డు” అని అంటారేమో ఆశగా చూసుత్నాన్ను.. 
“ఫారామ్లిటీస అనీన్ పూరత్యాయ్యి. హాసప్టల నుంచే తినన్గా సమ్శానానికి అంబులెనస్ లో తీసుకెళిళ్పోతునాన్ం. అకక్డికి నువువ్ రానకక్రేల్దు. నీ 

ఆరోగయ్ం చూసుకో..పైగా వరష్ం..ఒకటి....అయినా నువువ్ వచిచ్ చెయయ్ గలిగేది ఏం ఉంది..ఏం లేదు...” 
“ఎకక్డికి తీసుకెళుత్నాన్రు......? 

    గిరి ఓ నిమిషం ననున్ చూసి,చెపాప్డు. అతనికి చెపప్డం ఇషట్ం లేదేమోనిపించింది. ఏదో చెపాప్లి కాబటిట్ చెపిప్నటుట్గా చెపిప్,ఇంక 
మాటాల్డేందుకు ఏంలేదు కాబటిట్ వెళిళ్పోయాడు. 
        ఇకనేమాతర్ం ఆలోచించకూండా నేనూ వెళళ్డానికి తయారయాయ్ను. మాకు యాకిస్డెంటు అయియ్, సరిగాగ్ ఒకక్ రోజే అయింది. హరి అకక్డికకక్డే 
సప్ృహ తపిప్ పడిపోవడంతో వెంటనే ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్ను. కానీ అపప్టికే హరి ఈ లోకం విడిచివెళిళ్పోయాడు. హరి ఇంటికి ఫోన చేసాను. వాళళ్ంతా 
వచాచ్రు. ననున్ చూసి మొహాలు తిపుప్కునాన్రు. తిటిట్నతిటుట్ తిటట్కుండా తిటాట్రు. నా మూలంగా వాళళ్బాబ్యి పోయాడని అనాన్రు. వెంటనే 
వెళిళ్పొమమ్నాన్రు. ఇంక అకక్డికి ననున్ రావదద్నాన్రు. హరి లేడు కాబటిట్ నాతో వాళళ్కి సంబంధం లేదనాన్రు. కానీ నా కడుపులో ఉనన్ పాప మాతర్ం 
వాళళ్దిట. డెలివరీ అవగానే హరి గురుత్గా తీసుకుంటామనాన్రు. నేనెలా సాత్ను.? ఇవవ్ను. ఆసుపతిర్ నుంచి ఇంటికెళిళ్పోయాను.. యాకిస్డెంటులో కింద 
పడడ్ నాకు, ఒంటి నొపుప్లు  ఎకుక్వే అయాయ్యి, తగగ్లేదు కాని కనపడని దెబబ్ల బాధ ఇంకా ఎకుక్వ. అందులో పాప గురించి. ఆమె భవిషయ్తుత్ గురించి, 
హరి గురించి, నా భవిషయ్తుత్ గురించి.... 

హరి ఆఖరి పర్యాణం నేను చూడాలి, చూడకుండా ఎలా ఉంటాను. వెళాత్ను. అమమ్ వదద్నాన్ ఓ గొడుగు తీసుకుని అకక్డికి వెళాళ్ను. నేను 
వెళేళ్సరికి కారయ్కర్మం దాదాపు పూరిత్ కావొసోత్ంది. ఏడుసుత్నన్ అతత్గారిని,ఆడపడుచులని ఎవరో ఆ గొడుగుల కిందే ఓదారుసుత్నాన్రు. 

నా గొడుగుని నా దుఃఖానిన్, నా బాధని, నేను ఎవరితో పంచుకోలేదు. ఆఖరి క్షణాన చెపిప్నా సాథ్నం ఏఁవిటో గురుత్ చేసారు. వాళళ్ందరూ ఓ 
చోట, నేనొకక్దానిన్ మరో చోట...మా మధయ్ ఓ రకమైన నిశశ్బద్ం, మా మధయ్ ఉనన్ దూరం తరుగుతుందో పెరుగుతుందో కాలం నిరణ్యించాలి. 

 కిందనుంచి పారుతునన్ నీళుళ్.. పాదాలని,చీర కుచిచ్ళళ్ని తడిపేసూత్ పరుగెడుతునాన్యి. పకక్నుంచి పడుతునన్ పెదద్ పెదద్ చినుకులు శరీరానిన్ 
తడిపేసుత్నాన్యి. అవేవి నేను పటిట్ంచుకోవడం లేదు. జరిగినది, జరుగుతునన్ది, జరిగిపోయిన నషట్ం, ననున్ ఓ మొదుద్లా చేసాయి. సప్రశ్లేదు. జరుగుతునన్ 
తతంగం కనిపించడంలేదు మంతార్లు వినిపించడంలేదు. మనుషులు, రేకుల షెడుడ్ కింద జరుగుతునన్ది, వాన.. ఏదీ కనిపించడం లేదు. నేల నుంచి నింగి 
దాకా శూనయ్ం...అనీన్ మాయం అయిపోయాయి.!! 

 క్షణక్షణం అంతకంతకూ గుండె బరువెకిక్ పోతోంది. ఆ బరువు అమమ్ దగగ్ర మాతర్మే తగుగ్తుంది. అమమ్ భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుని 
దింపుకోవాలి. గొంతులో అడుడ్ పడుతునన్ ఉండలు, కళళ్లోల్ంచి బయటికి రావాలి. ఈ నొపిప్,ఈ బాధ,ఈ ఏడుపు,అనీన్ ఇంటికెళాళ్క.....ఇకక్డి కారయ్కర్మం 
అయిపోతే, వెంటనే జిబార్లట్ర రాక లాంటి అమమ్ని పటుట్కోవాలి. ఎనోన్ ఆటుపోటల్లని ఎదురొక్నన్ అమమ్ సలహా తీసుకోవాలి. 

గొడుగు కింద వరష్పు గాలి శరీరానిన్కోసేసోత్ంది. వెంటనే అమమ్ వెచచ్టి ఒడిలోకి చేరాలి. 
ఆ నేల మీద హరి, జీవితాంతం తోడుంటానని పెళిల్ చేసుకునన్ హరి, తన వాళళ్ందరినీ ఎదిరించి పెళిళ్ చేసుకునన్ హరి , నిపుప్తో ఏకమై, గాలిలో 

ధూళిలో, నీటితో కలిసి నింగికి యెగిసిపోతునాన్డు. 
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అయిపోయింది. ఇంటికెళిళ్పోవాలి. కనీన్టిని బలవంతంగా రెపప్ల వెనకాల ఎంతసేపని అదిమి ఉంచగలనూ..! నీళళ్కుండ నెతిత్మీద 
అంతకంతకూ నిండిపోతోంది. ఇకక్డ వీళళ్ ముందు బదద్లయిపోతే ...!.ఉహూఁ మెలిల్గా వెనకిక్ తిరిగాను.  ఎవరివో మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. 

"యాకిస్డెంటు ఇదద్రికీ జరిగింది కానీ పాపం! హరి దురదృషట్వంతుడు ..పోయాడు"  
ఆ మాటలకి అరథ్ం ఏఁవిటీ...నేను అదృషట్వంతురాలినా.!! ఇపుప్డు జరిగినదాని అదృషట్  దురదృషాట్లని ఎవరు నిరణ్యిసుత్నాన్రు.! వీళాళ్!.లేకపోతే 

ఆ దేవుడా.! బతికి ఉనన్ నేనా.! ఇంకా ఈ లోకం చూడని కడుపులో పెరుగుతునన్ పాప.! .పైలోకానికి పర్యాణం అయిన హరి.!ఎవరు..!!?? 
“అసస్లు ఏడవలేదు. అదేం మనిషమామ్.!? ఒకక్ చుకక్ రాలచ్లేదు.ఉతత్  రాయి.” 
“కాదు ,కాదు...నేను రాయిని కాదు. సజీవ సప్ందనలునన్ మనిషిని.” అని అరవాలనిపించింది. కాని అరవలేదు. నా కనీన్ళుళ్ విలువైనవి.. వీళళ్ 

ముందు చూపించి వాటి విలువ తగిగ్ంచదలుచుకోలేదు.. 
నేనేం పోగొటుట్కునాన్నో...నా కడుపులోని పాప ఏం నషట్పోయిందో...వీళళ్కి అకక్రేల్దు...!. 
“నువువ్ చాలా ధైరయ్వంతురాలివి.” అని ఎపుప్డూ అనే హరి పకక్న లేకపోతే, నేను బలహీను రాలినైపోతానా...!లేదు. నాకు అమమ్ ఉంది. అమమ్ 

నాకు అనిన్విధాలా సాట్ర్ంగ సపోరట్ర. నేను అనిన్ విధాలుగా నమేమ్ ఓ మంచి సేన్హితురాలు. అమమ్ నాకు ధైరయ్ం ఇసుత్ంది. నాకు మాటాల్డడం నేరిప్ంచిన   
అమమ్ మూగబోతునన్ నాకు, ఓదారుప్నిసుత్ంది....అమమ్కి ఆ శకిత్ఉంది. అమమ్ అంటే అరథ్ం అదే....!!. 

గబ గబా బయటికి వచేచ్శాను. కనపడడ్ ఆటో ఎకేక్సాను. ఆటోలో కాళుళ్ పెటుట్కునే దగగ్ర అంతా నీళుళ్.సీటు పూరిత్గా తడిసి ఉంది. 
“తుడుసాత్నమామ్ “ అంటూ తన సీటు కింద నుంచిఓ పొడి బటట్ని తీయబోయాడు పరవాలేదు, నావి పూరిత్గా తడిసినబటట్లే అని 

అనాలనుకునాన్ను కానీ అనలేకపోయాను. 
వరాష్లకి రోడల్నీన్ గతుకులూ గోతులూ, ఎగురూత్ ఎతిత్ పడేసుత్, వెళుత్నన్ఆటో కుదుపులకి, పచిచ్ పుండులా ఉనన్ ఒళళ్ంతా ఇంకా నొపిప్గా ఉంది. 

లోపలి నొపిప్ ముందు ఈ పై నొపిప్ ఎంత..!” 
**** 

        కవిత గబగబా పేజీలు తిపిప్ంది. ఏం లేదు. తనకి తెలుసు.. చదివిన పర్తిసారీ, ఇంకేమనాన్ ఉందేమోననన్ ఆతృత..!  కానీ ఆ తరవాత ఏం 
రాయలేదు. ఖాళీ.. పేజీలనీన్ ఖాళీ. ఎందుకు రాయలేదో తెలీదు. రాయడానికి యేం లేదా.!.తను పుటట్డం,తన బాలయ్ం అదీ ఎందుకు రాయలేదు. ? 
      ఆ విషయానిన్ ...ఓ సారి అమమ్మమ్ని అడిగింది 

”మీ నానన్ పోయిన రెండో రోజునుంచే  మీ నాయనమమ్ వాళుళ్  మీ అమమ్ని వదలేల్దు. ఎనిన్ విధాలుగా ఏడిపించాలో అనిన్ విధాలుగా 
ఏడిపించారు. కొడుకు పోయిన కోపంతో మీ అమమ్ని చంపడానికి వచాచ్రు. పార్ణ భయంతో ఇంక మేము అకక్డి నుంచి వెళిళ్ పోయాము. అంతలో 
అమమ్కి వేరే సిటీలో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అది తెలుసుకునాన్రు. నినున్ తీసుకెళిళ్ పోడానికి మీ నానన్ వైపు వాళుళ్ పర్యతిన్ంచారు నినున్ రకిష్ంచుకోడం కోసం 
నేను నినున్ తీసుకుని మా ఊరు వచాచ్ను. మీ అమమ్ మాతర్ం అకక్డే ఉంది. నువువ్ కాలేజీకి వచాచ్క నినున్ పంపాను. కానీ నువువ్ ఉండలేకపోయావు.” అని 
అంది అమమ్మమ్. 
      అవును అకక్డ ఉండలేక పోయింది, ఎందుకంటే అమమ్ంటే కోపం కాబటిట్. అమమ్ని, ఆ ఇంటిని వదిలి హాసట్ల లో చేరింది. వెళిళ్పోతునన్పుప్డు  అమమ్ 
అనన్ మాటలు ఇంకా గురుత్నాన్యి!! 

”పార్ణం పోయే సిథ్తిలో కూడా తలిల్ తన పిలల్లిన్ కాపాడు కుంటుంది. నేను కూడా అంతే. నినున్ రకిష్ంచుకోడం కోసం నీకు దూరంగా 
ఉండిపోవాలిస్ వచిచ్ంది. అది నీకు అరథ్ం అయిన రోజున నా దగగ్రికి వచెచ్యియ్. నీ కోసం ఎదురు చూసుత్ంటాను.”అని. నిజమైన అమమ్ ఇపుప్డు అరథ్ం 
అయింది. 
     మళీళ్ పుసత్కం తీసి చదివింది కవిత. అమమ్ చేసింది తాయ్గమే. తనకే అరథ్ం కాలేదు. అరథ్ం అయేయ్ సరికి అమమ్ ఎకక్డుందో తెలీదు. అమమ్మమ్ని 
అడుగుదామంటే ఆమె ఈ లోకంలో లేదు. అంత వరకూ మనసులోని బరువు దించుకోడం కోసం ఉతత్రం రాసుకుంటోంది. 
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    కవిత పుసత్కం మూసేసి, సంచీలో పెటేట్సి లోపల పెటేట్సింది. ఓ పావుగంట వరకూ మామూలు మనిషి కాలేకపోయింది. ఆ తరవాత మెలిల్గా 
లేచి,మళీళ్,కంపూయ్టరు ముందు కూచుంది. ఉతత్రం రాయడం కొనసాగించింది. వేళుళ్ కదలడం మొదలెటాట్యి.అక్షరాలు కనిపిసుత్నాన్యి. 
     “అమామ్..!! అమమ్మమ్ తనలో ఉనన్ శకిత్ని , ధైరాయ్నీన్, ఉనన్గుణాలని అనీన్ కూడా ఓ లేత అరిటాకులో మలెల్పూలలాల్, మెటట్ తామరాకులోల్ 
సంపెంగలాల్ ఉంచి, సందరభ్ం వచిచ్నపుప్డలాల్ వాటిని, ఎంతో జాగర్తత్గా, ఒబిబ్డిగా,వినయంతో పేర్మతో నీకు ఇసేత్ నువువ్,తీసుకుని నీలో, నరనరాలోల్ 
దాచుకునాన్వు. అందుకే అనిన్ పర్తికూల పరిసిథ్తులోల్ కూడా ధైరయ్ంగా ఉండి, ఎదురొక్నాన్వు. 
       కానీ నేను,మాతర్ం, అవి అనీన్ ఉనన్ నీచేయిని నీ నుంచి అందుకోలేకపోయాను. నీ చేయి కాదు కదా,నీ వేలుకూడా పటుట్కోలేకపోయాను .అది 
మైకేల ఏంజిలో పెయింటింగ ,ద కిర్యేషన ఆఫ ఏడం లో లాగా దేవుడి వేలు ఎడం వేలు మధయ్ ఉండిపోయిన గాయ్ప లా మన మధయ్ ఆ దూరం 
ఉండిపోయింది. జాఙ్నోదయం అయి నీ మీద పేర్మ కలిగే సమయానికి, నేను ఎకాక్లిస్న రైలు వెళళ్పోయినటుల్ నువువ్ వెళిళ్పోయావు...నాకు మిగిలింది 
పశాచ్తాత్పం!!  మరేం లేదు.!! నినున్ వెతుకుతాను నా దగగ్రికి తీసుకొసాత్ను. మరోసారి చినన్పిలల్ని అయిపోతాను.” అలసటగా కళుళ్ మూసుకుని, రేపు 
మిగిలింది రాయచుచ్,అనుకుంది. 

సిసట్ం షట డౌన చేసి,కురీచ్ని కాసత్ వెనకిక్ జరిపింది.. 
*** 

రెండు రోజుల తరవాత ఆశర్మం వాళళ్ దగగ్రనుంచి అమమ్ చిరునామా ఇసూత్ మెసేజ వచిచ్ంది. ఆ చిరునామా చదివి ఆశచ్రయ్ పోయింది. అమమ్ 
ఉనన్ హోం దగగ్రోల్నే ఉంది. సగం కషట్ం తీరిపోయింది. ఇంక వెళిళ్ తీసుకు రావడమే బాకీ. మనసు తేలిక అయింది. పొదుద్నన్ కోసం, అమమ్ని 
చూడడంకోసం ఎదురుచూసూత్ రాతిర్ నిదర్  పటట్లేదు. 

తెలాల్రగానే తవ్రతవ్రగా తయారై మోహన తో వెళిళ్ంది. ఎముకలని నామ మాతర్ంగా కపిప్న పలచటి చరమ్ంతో  మంచానికి అతుకుక్పోయి ఉనన్ 
తలిల్ని చూడగానే శిలే అయింది.!! ఓ అరగంట వరకూ మామూలు మనిషి కాలేక పోయింది. అంతే వెకిక్ వెకిక్ ఏడేచ్సింది. మాట పడిపోయి, లేవలేని సిథ్తిలో 
ఉనన్ ఆమెని వెంటనే ఇంటికి తెచిచ్ంది. 

”సరి అయిన సమయానికే వచాచ్రు.ఆమె ఇంక ఎనోన్ రోజులు బతకరు.ఫోరత్ సేట్జ లో ఉనాన్రు..”అని హోం లో వాళుళ్ అనాన్రు.ఇంటికి 
తీసుకొచేచ్  వరకూ ఏడుసూత్నే ఉంది. 
    “ నేను చాలా దురదృషట్వంతురాలిని, నీతో మాటాల్డుతూ గడిపే  అవకాశం నేను పోగొటుట్కునాన్ను. నువువ్ చేయిని అందిసేత్  అందుకోలేదు. ఇపుప్డు నా 
చేయి నీకు అందిసుత్నాన్ను.”  

కవిత మాటలు ఆమెకి అరథ్ం అయిందో లేదో తెలీదు, కాని అలాగే చూసుత్ండి పోయింది. గుండె బరువు అంతకంతకూ పెరిగి పోతోంది. ఎలా 
తగుగ్తుంది.? మనసులోది చెపుప్కోవాలి, అంటే రాసుకోవాలి. ఇపుప్డు కూడా  బరువు దించుకోడానికి రాసుకోవాలి. అపుప్డు కనపడని అమమ్ 
కోసం,చెపుప్కోలేనేమో,తన గొంతు పెగలేద్మో నని ,రాసుకుంది. ఇపుప్డు మాట, చలనం కోలోప్యిన అమమ్కోసం చదివినా చదవకపోయినా.......  

*** 
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