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“నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉంది”
“దేని గురించి “
“రావలసిన డేట దాటిపోయి నాలుగు రోజులు అయియ్ంది”
“ఛా, వదద్నాన్ వినలేదు నువువ్.... అందుకే ఇలా అయియ్ంది” విశాల కంఠం నిండా విసుగు.
ననున్ తపుప్ పటట్టం యెంతో తేలిక విశాల కు. తనని పెళిల్ చేసుకునన్ ఈ రెండేళళ్లోల్ నేను గమనించిన విషయం అది.అసలు అది మాతర్మే తేలిక తనకి.
ఇంటి పని అందుకోవటం,చినిన్ చినిన్ అందాలను ఆసావ్దించటం అవనీన్ కషట్మే. కాని ఆ తేలిక తనానిన్ అంత తేలికగా ఈ మాటు భరించాలనిపించలేదు.
“చూడు విశాల, కొనిన్పనులు కేవలం ఒకక్రు మాతర్మే చెయయ్లేరు.రెండు చేతులూ కలిసేత్నే జరుగుతాయి” నా గొంతులో తీవర్త నాకు తెలుసూత్నే
ఉంది.
“నిజమే.కాని అరధ్రాతిర్ నిదర్ పోతునన్ ననున్ లేపి....”
“చట “ చిటుకుక్న అకక్డనుండి లేచి వెళిల్ పోయాను.
పునన్మి రోజున చందుర్ని చూసి మనసులో చెలరేగే పర్ణయ భావాలకి అడుడ్కటట్ వెయయ్లేక జీవితభాగసావ్మి ‘తటిట్ లేపి’, ఎదచేరి....అనుభవించి,
ఆసావ్దించి......అలసి... ఆ జాఞ్పకానిన్ పదిలపరుచుకోవటమే నేను చేసిన తపాప్? ఇది తపుప్ ఒపుప్ల సమసయ్ కాదు.ఆ కలయిక ఓ జీవిగా
ఊపిరిపోసుకుంటుందేమో అనే భయం. అలా ఊపిరి పోసుకోకూదడనే ఓ ఆలోచన....
ఆ ఆలోచన విశాల కే ఉందా....నాకు లేదా? నాకూ ఉంది. ఈ ఆలోచన పాపం కాదా?కాదు,కాదు...బంగారు భవిషయ్తుత్ పటల్ మమకారం. ఎవరికి
బంగారు భవిషయ్తుత్? నాకా...మాకా...ఎపుప్డో భవిషయ్త లో పుటట్బోయే బిడడ్కా... ‘అందరికి’. ‘అందరికా ‘ ఎవరో నిలదీసుత్నన్ భావన. మళీళ్ ఆలోచన విశాల
మాటల మీదకి మళిళ్ంది.అసలు విశాల అంత చీప గా యెటాల్ మాటాల్డాడు ననున్ భాదుయ్రాలిని చేసూత్...
“మనం తొందరపడాడ్ము.కాసత్ జాగర్తత్లు తీసుకునుంటే బాగుండేది” అని విశాల మాటాల్డి ఉంటే కొంత ఊరటగా అనిపించేది. కాని ఇలా ననున్ వేలెతిత్
చూపటం నాకు కషట్ంగా ఉంది.
“కూల ఇందు! ఒకోక్సారి పిరియడ మామూలుగా ఆలసయ్ం అవొవ్చుచ్ కదా| ముందు టెసట్ చేసి పెర్గన్నీస్ అవునో కాదో తేలుచ్కో. ఆ తరువాత
ఆలోచిదాద్ము ఏం చెయాయ్లో” టీ ని మరగపెడుతునన్ నా వెనకగా విశాల. తనలో నచేచ్ది అదే. తను తొందరపడాడ్ , నేను తొందరపడాడ్ ముందుగా అడుగేసి
అనునయంగా మాటేల్డేది విశాలే.
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“పెర్గన్నీస్ టెసట్ కిట కొనుకొక్చుచ్కోవాలి. ఇపుప్డు ఆఫీసు టైం అయియ్ందిగా. సాయంతర్ం టెసట్ చేసుకుంటాను” అంతకు ముందు తన మీదునన్ ఉనన్
చిరాకు పోయి నా బాధ ని చెపుప్కోవటానికి అవకాశం వచిచ్ందనే రిలీఫ తో నా జవాబు.
“టెనష్న పడకు . అలాంటి తపుప్ అవవ్దులే “ అనాన్డు నా భుజం మీద చెయియ్వేసి ధైరయ్ం చెపుతునన్టుల్గా.
ఏది తపుప్? ఆ రాతిర్ని ఆసావ్దించటమా...కనీస్వ అవవ్టమా? దానికి సరియైన జవాబు నా దగగ్ర ఏమి లేదు మూగ పోయిన మనసు తప
****
“ఏంటి ఇందూ ,ఈ రోజు అంత డల గా ఉనాన్వు?” కొలీగ సేన్హ పేర్మగా అడిగింది.
“టెనష్న గా ఉంది”
“దేనికీ , పర్మోషన వసుత్ందో రాదో అనా”
“దాని గురించి కాదు పెర్గన్నీస్ ఏమో అని భయంగా ఉంది”
“ఏంటి, జాగర్తత్లు తీసుకోలేదా ? నీకు పర్మోషన వసుత్ందని గటిట్ నమమ్కం ఉంది. పర్మోషన వచిచ్న వాళళ్ని ఒక సంవతస్రం పాటు పార్జెకట్ కోసం
అమెరికా పంపిసాత్రని నీతో సహా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ పరిసిథ్తి లో పాల్న లేకుండా నువువ్ ఇలా చెయయ్టమేమిటీ?“ కసిరినటేల్ అడిగింది.
సేన్హ నా కనాన్ రెండేళుళ్ సీనియర. చాల కలిసిపోయే తతవ్ం. రెండుసారుల్ పేర్మ విఫలం అయిన తరువాత ఇపుప్డు ‘సహజీవనం’ లో ఉంది. నా పెళిల్
కుదిరిందని చెపప్గానే ‘ ఇందూ , చేసుకునన్వాడు ఎలాంటి వాడో తేలేదాకా పిలల్ల గురించి ఆలోచించకు. ఒక వేళ ఏదనాన్ తేడా వచిచ్ విడాకులు తీసుకోవాలంటే
పిలల్లు ఉంటే పెదద్ తలనొపిప్. ఆ తరువాత వేరే పెళిల్ చేసుకోవాలనాన్ కూడా కషట్మే“ అని సలహా చెపిప్న వయ్కిత్.
“ఈ నెల నేను ఫాయ్మిలీ పాల్నింగ పిలస్ వాడల. రోజుల లెకక్ , ఇంకా వేరే పదధ్తులు ఫాలో అవవ్టంలో ఏదో పొరపాటు జరిగింది”
“ఉదోయ్గం, జీవితం రెండూ తేలికగా తీసుకునే నాలాంటి వాళళ్ంటే ఫరవాలేదు. కెరియర మీద శర్దధ్, మంచి కావ్లిఫికేషనస్ (అరహ్తలు) ఉనన్ నీలాంటి
వాళుళ్ ఇలా ఉంటే ఎలా ఇందు?”
నిలదీసి అడుగుతునన్ సేన్హకు జవాబు చెపప్లేనటుల్ నిసస్హాయంగా చూసాను. నా మొహం చూసి జాలేసిందేమో “కూల, ఇందు. డోంట వరీర్. అదే
నిజమైతే నెకట్స్ ఏం చెయాయ్లో ఆలోచించు.డి.ఎం.సి చేయించుకోవచుచ్. చేయించుకునన్ కొనిన్ గంటలలోనే డిశాచ్రజ్ చేసేసాత్రు. జసట్ టు డేస రెసట్.
అంతే.సాధయ్మయినంత తొందరగా చేయించుకోవటం మంచిది. ధైరయ్ంగా ఉండు. నేను హెలప్ చేసాత్ను. నాకు ఆ విషయం లో కూడా అనుభవముందిలే. మీ పెదద్
వాళల్కు మాతర్ం తెలియనీకు. వాళుళ్ ఇలాంటి నిరణ్యానిన్ ఒపుప్కోకపోవచుచ్. వాళల్కి సెంటిమెంటస్ అడుడ్వసాత్యి” అని ఏ భావము లేకుండా యెంతో మామూలుగా
చెపిప్ంది.
నాలో ఏదో ఒతిత్డి...తలలో భారం. ఇహ తటుట్కోలేక ‘కాఫీ తాగి వసాత్ను’ అని నా ఆలోచనలను కూడగటుట్కుని ఒంటరిగా కాయ్ంటీన కి
బయలుదేరాను.
****
నా టెనష్న కి తోడు ఆఫీసులో పని ఎకుక్వయియ్ బయటపడేసరికి ఏడు దాటిపోయింది. వసూత్ వసూత్ మెడికల షాప లో ‘పెర్గాన్ఎడావ్నస్ డివైస’ కిట
కొనుకొక్చాచ్ను. పొర్దుద్నున్ండీ వరక్ తో బిజీ గా ఉండి ఈ విషయం గురించి ఆలోచన , ఆందోళన తగిగ్ంది. ఈ కిట కొనగానే మరల మొదలయియ్ంది. ‘పెర్గెన్నీస్
అవునా , కాదా’ దోవంతా ఒకటే ఆలోచన.
రాగానే టెసట్ చేసాను. టెసట్ రిజలట్స్ తెలిసే ఆ కొనిన్ నిమిషాలు నా గుండె చపుప్డు నాకే వినపడుతోంది....రిజలట్ నెగటీవ వచిచ్ంది. ‘హమమ్యయ్ , నేను
భయపడడ్టుల్ ఏమీ కాలేదు. నా పర్మోషన, ఆ పైన పార్జెకట్ కు అమెరికా వెళళ్టం అనీన్ హాయిగా జరిగిపోతాయి. ఇహ ఏ సమసయ్ లేదు’ ఆనందంతో బాత రూమ
లో ఎదురుగా అదద్ం లో కనపడుతునన్నా పర్తిబింబానికి ‘ఇందు, యు ఆర లకీక్ ‘ అని చెయెయ్తిత్ థమస్ప సైన చూపించాను .
విశాల కి ఫోన చేసాను. డైరవింగ లో ఉనాన్డేమో మొబైల ఎతత్లేదు. నా సంతోషానిన్ వెంటనే ఎవరితో ఒకరితో పంచుకోవాలని తీవర్మైన కోరిక. అమామ్,
నానన్లకి చెపప్లేను. ఇంకా ఎవరు? సేన్హతో చెపితే? అవును,తను కూడా సంతోష పడుతుంది.. వెంటనే ఫోన చేసాను.
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ఫోన లో విషయం చెపాప్ను. ‘కంగార్టస్ . నాకు చాల సంతోషంగా ఉంది. చినన్ విషయం ఇందు, ఆ టెసట్ కరకట్ గానే వసుత్ంది కాని ఒకక్ శాతం
తపప్యేయ్ అవకాశం ఉంది. అందుకని నువొవ్క పనిచెయియ్ . రేపొర్దుద్న నిదర్ లేవగానే ఎరీల్ అవరస్ యూరిన తో టెసట్ చేసుకో. అపుప్డు చేసేత్ వచేచ్ రిజలట్ నూటికి
నూరు పాళుళ్ కరెకట్. ఆ సారి రిజలట్ కూడా నెగటీవ వసేత్ పెర్గెన్నీస్ రాలేదని ఖచిచ్తంగా నమొమ్చుచ్. ఆల ది బెసట్“ అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సింది సేన్హ.
క్షణం కిర్తం ఉనన్ ఆనందం ఆవిరయిపోయింది. అరగంట తరువాత వచిచ్న విశాల కు విషయం చెపాప్ను.
“ఇది తపప్యేయ్ందుకు వన పరస్ంటే కదా ఛానస్. రేపు కూడా నెగటీవే వసుత్ందిలే. టెనష్న పడకు. ఆలసిపోయినటుల్నాన్వు. తొందరగా పడుకో “ అంటూ
తేలిగాగ్ తీసుకుని భోజనం చేసి హాయిగా నిదర్పోయాడు.నాకు మటుకు అసస్లు నిదర్ రాలేదు. ఒకటే టెనష్న. ఆందోళన పడీ పడీ అలసిపోయి అరధ్రాతిర్ ఎపుప్డో
నిదర్పోయాను.
****
తెలల్వారుతుండగా మెలకువ వచిచ్ంది. ఉలికిక్పడి లేచి హడావిడిగా వెళిల్ టెసట్ చేసుకునాన్ను.
రిజలట్స్ తెలిసే ఆ నాలుగు నిమిషాలోల్ అమెరికా పార్జెకట్ నుండి రక రకాల దేవుళళ్ పార్రధ్నలు దాకా అనీన్ బురర్ లో గిరుర్న తిరిగాయి.... రిజలట్
పాజిటీవ.... కళళ్లోల్ నీళుళ్ వచాచ్యి...ఛా , ఇహ నా అమెరికా పర్యాణం, పార్జెకట్ అనీన్ గాలోల్ కలిసిపోయినటేల్నా?ఊహు, వాటిని
పోగొటుట్కోను...పోగొటుట్కోకూడదు. మరి ఏమి పోగుటుట్కోవాలి?
మనసంతా విచారం....ఎలాగో నడుచుకుంటూ వెళిల్ హాలోల్ సోఫాలో వాలి పోయాను. కడుపులో తిపుప్తునన్టుల్ంది. కడుపుతో ఉనన్ ఫలితమా లేదా రాతిర్
నిదర్ లేని కారణమా?! నేనేం దోషం చేసానని నాకు ఈ శిక్ష.
సినిమాలోల్ , నా తోటి ఉదోయ్గసుత్లు కడుపుతో ఉనాన్మని తెలియగానే సీవ్టుల్ పంచటం , హడావిడి చెయయ్టం చూసాను. మరి నేనేంటి శిక్షలా
అనుకుంటునాన్ను. నాకెందుకు ఇంత దుఃఖం ...నేను మంచి అమమ్ని కాదా ? రాక్షసినా? ఉహు, నేను మంచి అమమ్నే. ఎకక్డ పిలల్లిన్ చూసినా పలకరించకుండా
ఉండలేను. వాళళ్ని చూసేత్నే చాలు నాకు చాల సంతోషంగా అనిపిసుత్ంది. ననున్ నేను మరిచిపోయి ముదుద్ చేసాత్ను. కాని ఇపుప్డే తలిల్ని అయియ్ ఉదోయ్గంలో ఎదిగే
అవకాశానిన్ వదులుకోవటం నాకు,విశాల కి ఇదద్రికీ ఇషట్ం లేదు. అందుకే ఈ బాధంతా.
“ఏంటి ఇందూ, ఇకక్డ పడుకునాన్వు. ఒంటోల్ బాలేదా“ లేచి వచిచ్న విశాల పర్కక్న కూరుచ్ని ఆతుర్తగా అడిగాడు. ఆపుకోలేని దుఃఖంతో విశాల ని
చుటేట్సాను.
****
ఆఫీసుకి లీవ మెయిల చేసి హాసప్టల లో అడుగుపెటాట్ను. ఎనోన్ పైరవేట హాసిప్టలస్ లానే ఆ ఆసుపతిర్ కూడా కళ కళ లాడుతోంది...హాసిప్టల కళ
కళలాడటం అనటం తపేప్మోరిసెపష్న లో డబుబ్లు చెలిల్ంచి , పేరు రాయించుకుని టోకెన తీసుకునాన్ను. నా నెంబర పది. వెయిట చెయాయ్లి. వచిచ్ కురీచ్లో
కూరుచ్ని చుటూట్తా చూసాను.
నా పర్కక్న చేతిలో చినన్ బిడడ్తో ఓ అమామ్యి. నా వయసే ఉంటుంది. ఆ బిడడ్ మీదకి వంగుని ముదుద్ చేసూత్ ఇంకో యువతి . ఆ అమామ్యి చెలెల్లేమో.
ఇంకో పర్కక్ గుస గుస లాడుకుంటూ యువతీ , యువకుడు. మరో పర్కక్ మధయ్ వయసుక్రాలు. ఆమె పర్కక్న కూతురో లేక కోడలోకూరుచ్నుంది. నా పరిసిథ్తి
తెలిసుంటే అమోమ్, అతత్యోయ్ ఇలాగే ఊరినుండి ఆఘమేఘాల మీద ఊడిపడి నాకు తోడుగా వచేచ్వారేమో. కాని వాళళ్కి తెలియటం మాకిషట్ం లేదు. అందుకే
చెపప్లేదు. బహుశా నేను ఒకక్దానేన్నేమో ఒంటరిగా వచిచ్ంది. రేపు అయితే విశాల కూడా వచేచ్వాడు. ఈ రోజు తన ఆఫీసు హెడ వసుత్నాన్డు. సెలవు
తీసుకోవటం కషట్ం. రేపటిదాకా ఆగే ఓపిక లేక ఒకక్దానేన్ వచేచ్సాను.
ఎతైత్న పొటట్తో ఆయాస పడుతూ ఓ పాతికేళళ్ అమామ్యి, ఆమె చేతిని పటుట్కుని ఓ పెదాద్మె నడుచుకుంటూ వచిచ్ నా ఎదురు కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు.
నాకు కూడా అంత పెదద్ పొటట్ వసుత్ందా...ఊపిరి ఆడుతుందా ...నేను వచిచ్నది ఎందుకు ... ఆలోచించే విషయం ఏమిటీ ? అదా నా భవిషయ్త? ఉహు, అది
కాదు.అది కాకపొతే మరేమిటీ? అదీ నా భవిషయ్త లో భాగమే కాని అది ఇపుప్డు కాదు. మరి ఎపుప్డు? ....రక రకాల ఆలోచనలతో అయోయ్మయంగా ఉంది.
“ఎనోన్ నెల “ ఇంకాసత్ ఆవల కూరుచ్ని ఉనాన్మె నా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్మెని ఆసకిత్గా అడిగింది.
“ఎనిమిదో నెల”

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY

2018

నెక్ ట్

4

యమున చింతపలిల్

“పెళిల్ అయియ్ ఎనేన్ళుళ్”
“పెళిల్ అయి ఇంకో రెండు నెలలకి ఏడాది నిండుతుంది “
“వెంటనే వచిచ్ందా “
“అవును. ‘హాయిగా , సేవ్చచ్గా ఎంజాయ చెయయ్క ఈ పిలల్ల గోల ఏమిటీ’ అని వాళుళ్ ఏదో పిచిచ్ పని చేదాద్మనుకునాన్రు. ‘ఫాయ్మిలీ పాల్నింగ టాబెల్టస్
ఏళళ్తరబడి వాడటం, ఏదనాన్ తేడా వసేత్ అడుడ్ తొలగించుకోవటం....అవనీన్ఆరోగయ్మైన పనులు కావు. తొందరపడి తికక్ పనులు చెయయ్కండి. మీకు ఇబబ్ంది
లేకుండా పుటేట్ బిడడ్ని మేమే పెంచుతాము’ అని ఇరు పెదద్లం అడడ్ంపడి చెపిప్ ఎలాగో ఒపిప్ంచాము” ఆమె దభాయించి చెపుతోంది. ఆ కడుపుతో ఉనన్ అమామ్యి
చిరాకును అణచుకుంటునన్టుల్ చూసోత్ంది.
ఏంటో మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది. మొబైల లో వాటస్ప ఓపెన చేశాను. జోకస్, మంచి మెసేజస, పిలల్ల సరదా వీడియోలు .....దానిలో పూరిత్గా
మునిగిపోయాను.
“హాయ ఇందు “ పలకరింపుకు తలెతిత్ చూసాను. ఎదురుగా మధురిమ నాలుగేళల్ తన పాప చెయియ్ పటుట్కుని.
“హాయ, మధూ ఎలా ఉనాన్వు”
“బర్హామ్ండంగా ఉనాన్ను. నువేవ్ంటి ఇకక్డికి వచాచ్వు...ఏదనాన్ శుభవారాత్ “ మొహమంతా సంతోషం నింపుకుని అడుగుతోంది మధురిమ.
ఏం చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు.ఇంతలో ‘ఆంటీ , మీ ఫోన లో కొతత్ గేమస్ ఉనాన్యా “ అంటూ నాలుగేళల్ పాప నా చేతిలో ఫోన తీసుకోవటంతో
సంభాషణ మారి పోయింది.
“దీనికి , భలే తెలివి. ఏది చూసిన యిటేట్ పటేట్సుత్ంది. డానస్ నేరుచ్కుంటోంది . ఆ టీచర కూడా ‘మీ అమామ్యి చాల ఫాసట్ అండీ అంటుంది’. సేట్ట
కాపిటలస్ అనీన్ చెపేప్సుత్ంది. యు టూయ్బ లో పెటాట్ను. లింక పంపుతా చూడు “ గల గలా తన పాప తెలివి గురించి ఆనందంగా చెపుతోంది.
“అమామ్ , నేను చెలిల్ తో ఆడుకోవాలంటే ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఆగాలి’ తను ఇకక్డికి వచిచ్నది ఎందుకో గురుత్కొచిచ్నటుల్ ఫోన నా చేతికిచేచ్సి ఊపిరి
ఆడకుండా అడుగుతోంది పాప.
బి.టెక. అయియ్ ఉదోయ్గంలో చేరిన ఆరునెలలకే మధురిమకి పెళిల్ చేసేసారు పెదద్లు. పెదద్ కుటుంబము, వచిచ్పోయే బంధు వరగ్ము...చాల బిజీ జీవితం
తనది. పెళిల్ అయియ్ ఏడాది తిరకుక్ండానే పాప. దాంతో జాబ కి సవ్సిత్ చెపిప్ కుటుంబ భాధయ్తలను సావ్గతించింది. అంత తీరుబడి లేని జీవితమైనా కూడా
అందరితో ఉనన్ సేన్హబంధానిన్ చాల చకక్గా నిలుపుకుంటుంది.
“ఇది వేసే పర్శన్లతో మనం మాటాల్డుకోవటానికి ఉండదు. ఓ సారి నువువ్, విశాల భోజనానికి ఇంటికి రండి. గుడ నూయ్స ఉంటే ఫోన చేసి చెపుప్
ఇందూ “ అంటూ పిలల్ని తీసుకుని వెళిళ్పోయింది.
ఆనాడు అంత తొందరగా పెళిల్ చేసుకుని వెంటనే పిలల్ని కనేసిన దానిన్ చూసి ఫెర్ండస్ అందరం తెగ బాధ అయిపోయాము. కాని దాని మొహం లో ఉనన్
ఆనందం, తృపిత్ చూసేత్ మేము పడడ్ బాధ తపేప్మో అనిపిసోత్ంది.
“ ఈ మా బంగారు తలిల్ పెంపకం కోసం మీ అమమ్ ఉదోయ్గం వదులుకుంది” అని నానన్ ఒకసారి మురిపెంగా నాతో అనన్ మాటలు కూడా ఆ క్షణం
గురుత్కొచాచ్యి. అది వినన్ ఆ రోజు ‘నాకోసం అమమ్ ఉదోయ్గం వదులుకుంది‘ అని నాలో ఓ గరవ్ం. అలాంటిది ఈనాడు నేను ఆలోచిసుత్నన్ది ఏమిటి?
“మేడం, మీరు రూమ లోకి వెళిల్ కూరోచ్ండి” రిసెపష్న మాటలకు ‘లోపల ఇంకో రౌండ వైటింగా’ అనుకుంటూ రూమ లోకి నడిచాను.
“ ‘పెళళ్వవ్గానే పిలల్లేంటీ ‘ అని మూడు సంవతస్రాలుగా మందులు మింగావు. అపుప్డు వదద్నుకునాన్వు ఇపుప్డు కావాలనుకుంటే పెర్గన్నీస్ రావటం
లేదు” డాకట్ర రూమ నుండి బయటకు వచిచ్ ననున్ దాటి వెడుతునన్ ఆ మధయ్ వయసామె పర్కక్నునన్ అమామ్యితో అంటునన్ మాటలు వినపడి నా మనసులో ఏదో
కలవరం.ఆ అమామ్యి మొహం నిండా విచారం.
****
మధయ్లో సీర్క్న తో రెండుగా డివైడ చెయయ్పడడ్ ఆధునికంగా ఉనన్ ఎసి రూమ అది. అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. అవతల డాకట్ర పేషెంట తో ఏదో
జోకు వేసినటుల్ంది . నవువ్లు వినపడుతునాన్యి.
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యమున చింతపలిల్

డాకట్రస్ కి జాలీ మూడస్ కూడా ఉంటాయా? ‘కారోప్రేట ఉదోయ్గాలు మెకానికల ,ఎలా చేసాత్రో’ అని మమమ్లిన్ అంటారు కాని పొర్దుద్నున్ండి రాతిర్ దాకా
రక రకాల కేసులు...ఒకరు బిడడ్ కావాలని వసేత్ మరొకరు వదద్ని, వచిచ్న గరాభ్నిన్ నిలుపుకోవాలని తాపతర్యంతో కొందరు వసేత్ వచిచ్న గరాభ్నిన్
పోగొటుట్కోవాలని ఇంకొకరి ఆరాటం ....ఆతుర్త ఆపుకోలేక ఆడా, మగా అని అనుమానం తీరుచ్కోవటం కోసం ఇంకొందరు. అమోమ్ , అనిన్ రకాల మనుషయ్లతో
డీల చెయయ్టం యెంత కషట్మో!
“పీర్తి, ఈ సారి కూడా అబారష్న చేయింకోవాలనుకుంటునాన్వా? డాకట్ర గానే కాదు నీ మంచి కోరే మనిషిగా కూడా చెపుతునాన్ను. ఇపప్టికే రెండు
సారుల్ అబారష్న చేయించుకునాన్వు. అసలే ఈ రోజులోల్ ఆలసయ్ంగా పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుంటునాన్రు. దానికి తోడు పిలల్లు , పెంపకం మీ ఎదుగుదలకు అడడ్మని ఇలా
చేసుకుంటూ పోతే కావాలిస్నపుడు కనీస్వ కాలేకపోవచుచ్. ఇంకోసారి ఆలోచించు” జాలీ మూడ పర్కక్న పెటిట్ సిథ్రంగా చెపిప్న డాకట్ర మాటలు బయటకు
వినపడాడ్యి.
“లేదు డాకట్ర. పాల్నింగ ఫెయిల అయియ్ వచిచ్న పెర్గన్ంసీ కాదిది. బేబీ కావాలని నేను , మా వారు నిరణ్యించుకునాన్ము. సో, వుయ ఆర డీర్మింగ ఎబౌట
అవర సీవ్ట బేబీ”
“ఓహ, దెన కంగార్టస్”. పది నిమిషాలు మౌనం. రిపోరట్స్ ఏమనాన్ చూసోత్ందో ... టెసట్ చేసోత్ందో!?
“గుడ పీర్తి. పెర్గెన్నీస్ వదద్నుకుని ఒకటికి రెండుసారుల్ అబారష్న చేయించుకునాన్ కావాలనుకోగానే కనీస్వ అవవ్టం అంత తేలిక కాదు. అందరికీ ఇలా
జరగక పోవచుచ్.ఆ విధంగా నువువ్ చాల లకీక్ పీర్తి. యై యాం వెరీ హాయ్పీ పీర్తి” సంతోషం నిండిన గొంతుతో అభినందిసోత్ంది డాకట్ర.
“థాంక యు డాకట్ర “ అని చెపిప్ ఇవతలకు వచిచ్న ఆ పీర్తి అనబడే ఆమె మొహం నిండా ఏదో ఆనందం, విజయ గరవ్ం.
“నెకట్స్” డాకట్ర పిలిచింది.
“అవును , నెకట్స్ ఏమిటీ ? నేనేం చెయాయ్లి ? ఏది నిలుపుకోవాలి... కెరియర నా ....బిడడ్నా? “
“నెకట్స్” మరోసారి గటిట్గా పిలిచిన డాకట్ర పిలుపుకు మనసు నిండా ముసురుకునన్ ఆలోచనలతో లేచి సీర్క్న అవతల అడుగు పెటాట్ను.
****
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