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సాయంతర్ం అయిదునన్ర... కంపూయ్టరల్తో కుసీత్పటిట్ అలసిపోయిన సాఫటవేర ఉదోయ్గులు సుమారు రెండొందల మంది ఆ హాలోల్
సమావేశమయాయ్రు.
శాలిని ఆహావ్నించగానే, శేఖర కుడిచేతోత్ మైక అందుకుని, తన గతంలోకి పర్యాణం పార్రంభించాడు.
2
పకక్టెముకల దగగ్రెకక్డో కారిచ్చుచ్ మొదలై, అది మెలల్గా తొడ గుండా పర్యాణించి, కుడి మోకాలి వదద్ కేందీర్కృతమైంది. మెడనరాల
దగగ్ర రగిలిన మరో జావ్ల జరజరా పాకి ఎడమ భుజంలో పాగా వేసింది.
నిరీజ్వ దేహానికూక్డా నొపిప్ తెలిసొచేచ్ మంట. శవానికి సైతం సప్ృహ తెపిప్ంచే సెగ.
అగిన్శిఖలు అటూ ఇటూ తచాచ్డి, ఆఖరికి, కోమాలోకి వెళిల్న మెదడు కణాలను సైతం నిదర్ లేపాయి.
శేఖరకు మెలకువ వచిచ్ంది.
ఎవరో గొడడ్లితో నరికినటుల్... కుడికాలు మండుతోంది. కతిత్తో ఖండించినటుల్... ఎడమచేయి పోటెతుత్తోంది.
అతికషట్ం మీద కళుల్ తెరిచాడు. తానెకక్డునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. కళుల్ మూసుకుని, ఆలోచనా శకిత్ని కూడదీసుకునాన్డు. మెదడు మెలల్గా
పని చేయడం మొదలుపెటిట్ంది.
తననెవరో తోసుత్నాన్రు. నిపుప్లోల్కి. సుడిగుండంలోకి. పాతాళంలోకి. దబుబ్న పడిన శబద్ం.
తోసినవాడి మొహం అసప్షట్ంగా మసిత్షక్పు తెరపై కదలాడుతోంది.
కళుల్ విపిప్, చుటూట్ చూశాడు. తెలల్టిగూళుల్. నిండా ముసుగులు కపుప్కొని పడుకునన్ మనుషులాల్.
నాసికా గర్ంథులకూ జీవం వచిచ్ంది. ఏదో దురగ్ంధం. భరించలేని దురావ్సన.
శకిత్ని కూడదీసుకునేందుకు పర్యతిన్ంచాడు. సాధయ్ం కాలేదు. మళీల్ పర్యతిన్ంచాడు. ఈసారి గురుతావ్కరష్ణను నడుం వదద్
కేందీర్కరించి, అతికషట్ం మీద కూరోచ్గలిగాడు. ఎడమచేయి వేలాడుతోంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2018

2

అవయ లు మొలిచిన మని

ఎమీ రామిరెడిడ్

ఎడమకాలిని మంచం మీంచి కిందికి వేలాడేశాడు. కుడికాలు మొండికేసింది. కుడిచేతిని మోకాలి కింద దూరిచ్, కటెట్పులల్ను
జరిపినటుల్గా కుడికాలిని కూడా కిందికి వేలాడేశాడు.
లేచి నిలబడబోయి, కుపప్కూలాడు. విశవ్పర్యతన్ంతో మళీల్ నిలబడాడ్డు. ఒక కాలిని ఈడుచ్కుంటూ ఒకోక్ అడుగూ ముందుకేశాడు.
అటూ ఇటూ మంచాలు. వాటిమీద తెలల్టి మూటలు. వాటి మధయ్ నుంచి కుంటుతూ కూలుతూ ఆ హాలు నుంచి బయటకు నడిచాడు.
మరో హాలు వెలిసింది. రెండువైపులా మంచాలు. వాటిమీద అకక్డకక్డా మనుషులు. వాడిపోయిన కాడలాల్, వడలిపోయిన కాయలాల్.
అదో ఆసుపతిర్ అని అరథ్మైంది.
గోడ గడియారం వైపు చూశాడు. ఉదయం ఏడు దాటుతోంది. నడిచొచిచ్న దారివంక చూశాడు. నెతుత్రోడిన అడుగుజాడలు భయం
గొలుప్తునాన్యి.
ఖాళీగా ఉనన్ మంచం మీద కూలబడాడ్డు. కడుపులో అలజడి. నొపిప్ని మించిన శోష. కళుల్ తిరుగుతునాన్యి.
ఆకలి దహించివేసోత్ంది. కడుపులో ఏదో ఒకటి పడితే తపప్ పార్ణం నిలిచేలా లేదు.
కీచుమంటూ శబద్ం. ఆ వెనకే అవతలి దావ్రం నుంచి ఓ బండిని తోసుకుంటూ వారుడ్బాయ హాలోల్కి వచాచ్డు. ఉపాహారంతో కూడిన
పళేల్లు ఒకొక్కక్రికీ అందిసూత్ ముందుకు నడుసుత్నాన్డు. చివరి మంచం మీదునన్ శేఖర ఠకుక్న లేచి కూచునాన్డు. బాయ దగగ్రకు రాగానే ఏదో
అడగబోయాడు. మాట పెగలేల్దు. గొంతు సవరించుకుని ఒకోక్ మాటా కూడగటుట్కుంటూ ''అనాన్, నాకూ ఇవవ్వా'' అనాన్డు.
బాయ పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు. ''ఎవరున్వువ్? ఎపుప్డు జాయినింగు? కేస షీటేదీ? రాతిర్ కూడా లేవుగదా?''
శేఖరకు వివరణ ఇచేచ్ ఓపిక లేదు. జేబులో చెయియ్ పెటట్బోయి, విఫలమయాయ్డు.
''అనాన్, నా పాయ్ంటుజేబులో పరుస్ంది. కాసత్ తీసిపెటట్వూ'' అభయ్రిథ్ంచాడు.
బాయ ఓ క్షణం అనుమానంగా చూసి, శేఖర జేబులో చెయియ్ పెటిట్, పరుస్ బయటికి తీశాడు.
''అందులో యాభై నోటుంది, తీసుకో. నాకు రెండు ఇడీల్ ఇచిచ్ పుణయ్ం కటుట్కో''.
బాయ నోటును తన జేబులోనూ, పరుస్ను శేఖర జేబులోనూ పెటాట్డు. ఇడీల్ పళేల్నిన్ మంచంమీద ఉంచి, బండిని తోసుకుంటూ
నిషర్క్మించాడు. బర్ష చేసుకోవాలనన్ సప్ృహ లీలగానైనా అతనిన్ తాకలేని సిథ్తిలో, కుడిచేతోత్ ఇడీల్లు ఆవురావురుమంటూ తినాన్డు. పార్ణం
తిరిగొచిచ్నటల్యింది.
చేతినెలా కడుకోక్వాలా అని ఆలోచిసుత్ండగా, ఇదద్రు నరుస్లు హడావుడిగా వచాచ్రు.
''ఏయ, ఎవరున్వువ్?'' చిరాగాగ్ చూసూత్ అడిగిందొక నరుస్. పిచిచ్చూపులు చూశాడు శేఖర.
''ఇతను... ఇతనిన్ మొనన్ మార...'' మాట పూరిత్ కాకముందే కెవువ్మని అరిచింది మరో నరుస్.
మళీల్ సప్ృహ కోలోప్తునన్ శేఖరకు వాళల్ మాటలు లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి.
''మేరీ... ఏమైంది... ఎందుకలా వణికిపోతునాన్వ?''
''యాకిస్డెంట కేస... డెత కనఫ్రమ్... ఇతనిన్ నినన్ రాతిర్... రాతిర్... మారుచ్రీలో పెటాట్ం...''
+++++++++++
శేఖరకు సప్ృహ వచేచ్సరికి బెడమీద ఉనాన్డు. శరీరంలోకి సెలైన ఎకుక్తోంది.
కుడికాలికీ, ఎడమచేతికీ సిమెంటు కటుల్ ఉనాన్యి. ఆ రెండు అవయవాలూ కొలిమిలో కాలిపోతునన్టుల్... భరించలేని బాధ. 'సందేహం
లేదు, నరకమంటే ఇదే!' అనుకునాన్డు.
బండిని తోసుకుంటూ వచిచ్న బాయ అనన్ం పళేల్నిన్ మంచం పకక్న పెటిట్, శేఖరకు దగగ్రగా వచిచ్, ''అనాన్, ఈడ నీకు సకక్ంగ వైజెజ్ం
జెయయ్రు. నా మాటిని పైరవేటు దవాఖానకు బొయియ్ సూపిచుచ్కో'' అనాన్డు.
తండిర్ ఫోన నంబరు ఇచిచ్, సమాచారం అందించమని అభయ్రిథ్ంచాడు శేఖర.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2018

3

అవయ లు మొలిచిన మని

ఎమీ రామిరెడిడ్

''బైటికెలిల్ జేసాత్లే'' అంటూ వెళిల్పోయాడు బాయ.
శేఖర భారంగా కళుల్ మూసుకునాన్డు.
తననెవరో తోసుత్నాన్రు. నిపుప్లోల్కి. ఎవరో కాదు. ఆపుత్డే. ఒకే గదిలో నివశించే సేన్హితుడే. రాజేందర్!
ఆరోజు జరిగిన సంఘటన మనసుతెర మీద పర్తయ్క్షమవుతోంది...
శాలిని వచేచ్సరికి రాజేందర్ రైసుమిలుల్లో పనికెళిల్పోయాడు. తను వంట చేసుత్నాన్డు.
''అరెజ్ంటుగా రాజేందర్ను కలవాలి. ఈరోజు అటో ఇటో తేలుచ్కుంటాను'' శాలిని.
''నా మాట వినండి మేడమ. మీరు చదువుకునాన్రు. వాడు రైసుమిలుల్లో డైరవర. బాధయ్త గురెత్రగని మనిషి'' నచచ్జెపప్డానికి
పర్యతిన్ంచాడు తను.
''అతనిన్ మరిచ్పోలేకపోతునాన్ను. నాకతను కావాలి'' ఏడుసోత్ంది.
''పదండి వెళాద్ం'' తలుపులు మూసి, శాలినిని వెంటబెటుట్కుని బయలేద్రాడు.
గొరెర్లకాపరి అయిన తండిర్ తాహతును దృషిట్లో ఉంచుకుని, పదో తరగతి తరావ్త ఐటీఐలో చేరాడు తను. జిలాల్ కేందర్ంలో
మారుమూలన ఓ గది తీసుకుని, చదువు మీద దృషిట్ సారించాడు.
టీకొటుట్ దగగ్ర పరిచయమైన రాజేందర్ మెలల్గా తన గదిలో మకాం వేశాడు. వయసులో పెదద్వాడైనపప్టికీ, అలల్రిచిలల్రగా తిరుగుతునన్
రాజేందర్ను ఒపిప్ంచి, ఓ రైసుమిలుల్లో డైరవరుగా పనికి కుదిరాచ్డు తను.
నెలనెలా జీతం వసుత్ండటంతో రాజేందర్ నిలదొకుక్కునాన్డు. అందంపై శర్దధ్ పెరిగింది. అమామ్యిలపై మోజు పెరిగింది. ఆ దిశగా
చేసిన పర్యతాన్లోల్ భాగంగా శాలిని సేన్హం దొరికింది.
'సరదాగా వల వేసేత్, సీరియసగా వెంటపడుతోందిరా. వదిలించుకోవాలి' అనేవాడు రాజేందర్.
'తపప్నాన్. ఆమె చాలా మంచిది. బాగా చదువుకుంది. ఉదోయ్గం సంపాదించుకోగలదు. ఇదద్రూ హాయిగా బతకొచుచ్' హితబోధ
చేసేవాడు తను.
'నీ మొహం. నీకు తెలియదులే' కొటిట్పారేసేవాడు రాజేందర్.
నాలుగేళుల్ పెదద్దైన శాలిని అంటే తనకు అభిమానం. సేన్హితుడి గురించి చెడుగా చెపప్డానికి మొహమాటం. కానీ, ఆమె
తేలుచ్కోవడానికి సిదధ్మైందని తెలిసి, నిజం చెపాప్లని పర్యతిన్ంచాడు. ఆమె వినలేదు.
రైసుమిలుల్ దగగ్రైంది. పకక్నే ఉనన్ బిలిడ్ంగులోని మొదటి అంతసుత్లో ఆఫీసు. డూయ్టీ మీద బయటికి వెళల్కపోతే, ఆఫీసు పకక్నునన్
రూములో దొరుకుతాడు రాజేందర్. మొదటి అంతసుత్కు చేరుకుని, దగగ్రగా మూసి ఉనన్ ఆ రూము తలుపులిన్ తాకబోతుండగా ''శేఖర. నువువ్ బయటే
ఉండు'' అందామె.
శేఖర వెనకిక్ నడిచి, పిటట్గోడ మీద కూచునాన్డు. తలుపులు తోసుకుని, ఆమె లోపలికి వెళల్డం కనిపిసూత్నే ఉంది. గోడ మీంచి వెనకిక్
చూశాడు. విదుయ్త టార్నసఫారమ్ర పకక్నే రెండు కుకక్లు పోటాల్డుకుంటునాన్యి. పైకి చూశాడు. చేతికందేంత ఎతుత్లో కరెంటు సత్ంభాల వైరుల్.
రెండు నిమిషాలు గడిచాయో లేదో, శాలిని ఏడుసూత్ బయటికొచిచ్ంది. ''వాడు... వాడు... రోగ... బాసట్రడ్... నాకొదుద్...'' కళుల్
తుడుచుకుంటూ మెటల్మీంచి కిందికెళిల్పోయింది.
ఏం జరిగిందో తనకు అరథ్ం కాకముందే, రాజేందర్ చొకాక్ తొడుకుక్ంటూ బయటికొచాచ్డు. ఎదుద్లా బుస కొడుతూ... వసూత్నే శేఖరపై
దాడి చేశాడు.
''ఏం బే, ఈడ నా ఇషట్మొచిచ్నటుల్ంట. నాకు నచిచ్న దాంతో కులుకుతుంట. వచేచ్సాత్వా... ఏడకి బడితే ఆడికి దానిన్ తీసుకుని
వచేచ్సాత్వా...'' అదుపు తపిప్న ఆవేశంతో శేఖరను గటిట్గా తోశాడు.
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క్షణంలో వందో వంతు... మెదడులో టార్నసఫారమ్ర కదిలింది. పిటట్గోడ మీంచి వెనకిక్ పడకుండా నిభాయించుకోవడానికి ఎడమచేతిని
పైకెతిత్, అందిన ఆధారానిన్ దొరకబుచుచ్కునాన్డు. ఆ ఆధారం విదుయ్తీత్గ.
ఆ షాకకు ఎగిరి కింద పడాడ్డు. అంతే, ఆ తరావ్త తనకు తెలివొచేచ్సరికి 'తెలల్మూటల' మధయ్ పడి ఉనాన్డు.
+++++++++++
రెండు గంటలోల్పే శేఖర తలిల్దండుర్లు ఆసప్తిర్కి చేరుకునాన్రు. కొడుకుని చూసి కుమిలి కుమిలి ఏడాచ్రు. పైరవేటు ఆసప్తిర్కి
తరలించారు. అకక్డ అతయ్వసర వైదయ్ం అందించారు.
శేఖర తండిర్ని పిలిచి ''అకక్డ అడడ్దిడడ్ంగా కటుల్ వేశారు. అసలది వైదయ్మే కాదు. అంతకనాన్ మేం వాళల్ను నిందించలేం. ఇపప్టికైనా
వాసత్వ పరిసిథ్తి మీకు తెలియాలి...'' అనాన్రు డాకట్రుల్.
''సెపప్ండయాయ్'' అడిగాడు తండిర్, కనీన్టిని పంటిబిగువున అదిమిపెడుతూ.
''మీ అబాబ్యికి ఎడమచేతిని చంకలోల్ దాకా... కుడికాలిని మోకాలి దాకా తీసెయాయ్లి. పెదద్పెదద్ ఆపరేషనుల్ అవసరం. డబుబ్ చాలా
ఖరచ్వుతుంది...''
''అయాయ్, పానం సంగతి సెపప్ండి. ఆడు మా కళల్ముందు ఊపిరి పీలుసాత్ ఉంటే అదే సాలు...''
''పార్ణాలకేం పర్మాదం లేదు పెదాద్యనా'' భరోసా ఇచాచ్రు.
''ఎంత కరస్యినా పరేల్దు సామీ. ఆపరేసనుల్ మొదులుబెటట్ండి'' రెండు చేతులూ జోడించి చెపాప్డు.
సొంతిలుల్ అమేమ్శాడు. గొరెర్లిన్ సంతలో తెగనమామ్డు.
వైదుయ్లు సవాలుగా తీసుకుని రెండు రోజులపాటు ఆపరేషనల్లో తలమునకలయాయ్రు.
ఒంటినిండా తెలల్టి కటుల్తో వారం రోజులపాటు ఐసీయూలో ఉండి, పర్తేయ్క గదికి చేరుకునాన్డు శేఖర.
మూడు నెలలు ఆసప్తిర్లో ఉండాలనాన్రు. మరో మూడు నెలలు ఇంటోల్నే విశార్ంతి తీసుకోవాలని చెపాప్రు.
రెండు నెలలు గడిచేసరికే ఒళల్ంతా పుళుల్ పడాడ్యి.
పొలం పనులు తపప్, పడకేసిన వారికి సేవలెలా చెయాయ్లో తెలియని శేఖర తలిల్కి అదో శిక్షగా మారింది.
కదలని క్షణాలు, శరీరం నిండా పరుచుకునన్ గాయాలతో అతనికి జీవితం మీద విరకిత్ మొదలైంది.
ఆ సమయంలో ఓరోజు ఆకాశం నుంచి జారిపడిన పూలమొకక్లా ఆసప్తిర్కి వచిచ్ంది శాలిని.
''సారీ శేఖర. అంతా నా వలల్నే. నువువ్ చనిపోయావని చెపాప్రు. థాంక గాడ. బతికునాన్వు'' కనీన్టి పరయ్ంతమైంది. శేఖరలో సరికొతత్
ఉతాస్హం.
''అసలు... ఆరోజు... నేను పడిపోయాక ఏం జరిగింది?'' పర్పంచంతో మాటాల్డి చాలా కాలమైనటుల్ తన గొంతు తనకే కొతత్గా
అనిపించింది.
''నీ కేక వినిపించి నేను పైకి పరుగెతుత్కొచాచ్ను. రాజేందర్ క్షణాలోల్ మాయమయాయ్డు. నువవ్సలు పార్ణంతో ఉనాన్వో లేదో తెలియదు.
మిలుల్ కారిమ్కుల సాయంతో పర్భుతావ్సుపతిర్కి చేరాచ్ను. నాలుగైదు గంటల తరావ్త నువువ్ చనిపోయావని చెపాప్రు. పోలీసులొచాచ్రు. ఒకక్సారి చూసాత్నని
బతిమాలినా ఒపుప్కోలేదు. మీ అమామ్నానన్లకు కబురు చేసాత్మనాన్రు. అపప్టికే మా అమమ్ చాలాసారుల్ ఫోనేజ్సింది, మందులు కావాలని. నేను
ఇంటికెళిల్పోయాను...''
''పరేల్దు. ఇపుప్డు నాకాక్సత్ ధైరయ్ం కావాలి. మీరిసాత్రా...''
''తపప్కుండా. నువువ్ మామూలు మనిషివయేయ్దాకా నేనుంటా...'' భరోసా ఇచిచ్ందామె.
ఆ గది కిటికీలోంచి చొచుచ్కువచిచ్న గాలి రోగనిరోధకశకిత్ని వీచింది. సూరయ్కిరణాలు నులివెచచ్గా తాకాయి. పూలతోటలోంచి వచేచ్
పరిమళాలు కొతత్ సువాసనలు వెదజలాల్యి.
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కరర్ సాయంతో నడవడం సాధన చేశాడు.
ఇంటికి చేరుకునాన్, అపుప్డపుప్డూ శాలిని వచిచ్ వెళుతోంది. ధైరయ్ం చెబుతోంది. ఉతాస్హపరుసోత్ంది.
ఓరోజు మరింత ఆనందంగా వచిచ్ంది. తనవెంట వచిచ్న ఓ సవ్చఛ్ందసంసథ్ నిరావ్హకుడు శేఖరకు జైపూర కొయయ్కాలిని అమరాచ్డు.
మొదటోల్ నడుసుత్ంటే మోకాళల్ దగగ్ర మంటలు రాజుకునేవి. పంటిబిగువున ఆ బాధ భరిసూత్ నడవడం మొదలు పెటాట్డు.
మరో మూడు నెలలు గడిచాయి.
శేఖర నడవగలుగుతునాన్డు. కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కోవడం, సాన్నం చేయడం, బటట్లు తొడుకోక్వడం, అనన్ం తినడం... అనీన్
సొంతంగా చేసుకోగలుగుతునాన్డు.
''నాకు హైదరాబాదులో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. రేపే వెళుత్నాన్'' సీవ్టబాకుస్తో వచిచ్ మరీ చెపిప్ంది శాలిని.
''కంగార్టస్'' నవువ్తూ సీవ్టు అందుకునన్ అతని మొహంలో దిగులు పరుచుకుంది.
''ఎందుకలా ఢీలా పడాడ్వ? నీతోనే ఉండిపోనా?'' నవువ్తూ అడిగిందామె.
''ఛఛ, అపారథ్ం చేసుకోకండి. నా దిగులంతా నానన్ గురించే''.
''ఏమైంది ఆయనకు?''
''భారమైంది. నేనూ పదో పరకో సంపాదించగలిగితే...''
''అరథ్మైంది. నీకు హారడవేర అంటే చాలా ఇషట్ం కదా?''
''అవును'' అతని మొహం విపాప్రింది.
''అయితే పద'' అపప్టికపుప్డు శేఖరిన్ తీసుకుని జిలాల్కేందార్నికి వెళిల్ంది. తన పెదనానన్ కొడుకు నడుపుతునన్ సెలఫోన షాపులో అతనిన్
ఉదోయ్గానికి కుదిరిచ్ంది.
ఆమెకు సెలూయ్ట చేశాడు. శాలిని అతనికి దగగ్రగా వచిచ్, నుదుటిపై ముదుద్పెటిట్, చకచకా వెళిల్పోయింది.
ఎనిమిది నెలలు గడిచాక లోన తీసుకుని, తనే సొంతంగా షాపు తెరిచాడు. ఆతమ్విశావ్సం కుదురుకుంది. ఒంటిచేతోత్ సైకిలు తొకక్డం
బాగా అలవాటైంది. సాయంతర్ం వేళలోల్ పరిగెతత్డం మొదలు పెటాట్డు. కర్మంగా అదో వయ్సనంలా మారింది. తను సైకిలు తొకుక్తునన్ ఫొటోలు,
పరిగెతుత్తునన్ దృశాయ్లు ఫేసబుకలో పెటేట్వాడు. ఎనోన్ లైకలు వచేచ్వి. అలా పరిచయమైన ఓ మలయాళీ ఓరోజు ఫోన చేశాడు.
''వచేచ్ ఆదివారం హైదరాబాదులో 10కె రన ఉంది. పారిట్సిపేట చేసాత్వా?''
అతను కూడా తనలాంటి బాధితుడే. ఇపుప్డు రనన్రగా గురిత్ంపు తెచుచ్కుంటునాన్డు.
''షూయ్ర''.
ఆరోజు పర్ముఖుల సమక్షంలో 10కె రన జరిగింది. అందరి కనాన్ చివరగా లక్షయ్ం చేరిన శేఖర ఆనందంతో గంతులు వేసుత్నాన్డు.
రెండు కాళల్కూ షూలూ, జీనసపాయ్ంటు వేసుకుని దుకక్లా ఉనన్ శేఖర అలా ఎందుకు ఎగురుతునాన్డో అరథ్ం కాక అకక్డ చేరిన కొందరు తల గోకుక్నాన్రు.
ఎగిరీ ఎగిరీ, కింద చతికిలబడిన అతనిన్ ఓ పెదాద్యన సమీపించి ''అందరికనాన్ వెనకొచిచ్, ఎందుకలా ఎగిరిపడుతునాన్వ?'' అనాన్డు.
శేఖర ఆయన వంక అదోలా చూసి, కుడికాలివైపు పాయ్ంటును మోకాళల్ దాకా పైకి లాగాడు.
పోర్సథ్టిక లెగస్ అమేమ్ షాపు ఓనర అయిన ఆ పెదాద్యన శేఖర తొడుకుక్నన్ చెకక్కాలిని చూసి ఆశచ్రయ్పడలేదు. పరిగెతత్డం వలల్ అది
ఒరుసుకుని, విపరీతంగా కారిన రకత్ం చూసి, షాకయాయ్డు.
''మొదటి సారా?'' అడిగాడాయన.
''అవును. అందుకే ఇంత ఆనందం'' బాధను కపెప్టిట్న నవువ్ మొహంతో బదులిచాచ్డు శేఖర.
పార్థమిక వైదయ్ం అందించాక, ఆయన శేఖరని వెంట తీసుకెళాల్డు.
షాపులో కూరోచ్బెటిట్, ఎనోన్ పర్శన్లు వేశాడు. శేఖర ఆతమ్విశావ్సంతో జవాబిచాచ్డు.
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''జైపూర లెగ బరువెకుక్వ. మనిన్క తకుక్వ. సెపిట్క అయేయ్ పర్మాదముంది. ఇపుప్డందరూ పోర్సథ్టిక లెగస్ వాడుతునాన్రు. నీకది ఫీర్గా
ఇసాత్. మా షాపు తరఫున మారెక్టింగలో ఉదోయ్గమిసాత్. ఇషట్మేనా?''
అపప్టికే షాపు నషాట్లోల్ నడుసుత్ండటంతో ఆయనిచిచ్న అవకాశం బంగారు బాతుగుడుడ్లా కనిపించింది.
షాపును అమేమ్సి, లోన చాలావరకు తీరేచ్సి, హైదరాబాదు చేరుకునాన్డు. అమీరపేటలో రూము తీసుకునాన్డు. పోర్సథ్టిక లెగ చాలా
తేలిగాగ్, సొంత కాలునన్ంత సౌకరయ్ంగా ఉండటంతో సైకిల్ంగను సీరియసగా తీసుకునాన్డు. డబుబ్ కూడబెటుట్కుని, 'రనిన్ంగ బేల్డ' కొనుకుక్ని పరుగు
సాధనను ముమమ్రం చేశాడు.
చాలా కాలం తరావ్త ఆరోజు రాతిర్ శాలినికి ఫోన చేశాడు.
+++++++++++
రాషట్రసాథ్యి సైకిల్ంగ పోటీలు మొదలయాయ్యి.
అనిన్ అవయవాలూ సరిగా ఉనన్వారితో పోటీ పడుతునాన్డు శేఖర.
కాళల్ దగగ్ర బేర్క ఉండేలా పర్తేయ్కంగా తయారు చేయించుకునన్ సైకిలను... ఒంటిచేతోత్ కంటోర్ల చేసుకుంటూ... శకిత్నంతా
కూడదీసుకుని తొకుక్తునాన్డు.
సేట్డియంలో కూరుచ్నన్ శాలిని ఉతక్ంఠగా చూసోత్ంది.
ఒకోక్ రౌండు పూరత్వుతోంది. మొదటోల్ ముందంజలో ఉనన్ శేఖర కర్మంగా వెనకబడిపోతునాన్డు.
శాలినికి ఏడుపు తనున్కొసోత్ంది.
చివరి రౌండు. ఒకక్సారిగా పుంజుకునాన్డు శేఖర. చూసుత్ండగానే రివువ్న దూసుకొచిచ్, రెండో సాథ్నంలో నిలిచాడు. శాలిని కేరింతలు
కొటిట్ంది. పరుగు పరుగున సేట్డియంలోకి వచిచ్, కౌగిలించుకుంది.
''అసలు నీ లక్షయ్ం ఏమిటి?'' సాయంతర్ం వేళ సేట్డియం మైదానంలో ఓ మూలన కూరుచ్ని, అతని మొహంలోకి చూసూత్ అడిగింది
శాలిని. శేఖర సమాధానం చెపప్లేదు. నవావ్డు.
హైదరాబాదులో ఇపుప్డు ఇదద్రూ ఒకే రూములో ఉంటునాన్రు. వంట చేసుకుంటునాన్రు.
''పోనీ, నేను చెపప్నా?'' కళుల్ గుండర్ంగా తిపుప్తూ అడిగిందామె. కళల్తోనే అంగీకరించాడు తను.
''పారాలింపికసలో గోలడ్ మెడల సాధించాలి''.
''అవును... ఈ డొకుక్ సైకిలతో!'' పెదద్గా నవావ్డు తను.
''కెరోలీ టాకాకస్ హంగేరీ అనే వయ్కిత్ మిలిటరీలో పని చేసేవాడు. షూటింగలో అతను దిటట్. పర్పంచంలోనే అతుయ్తత్మ షూటరగా
గురిత్ంపు పొందాలనీ, 1940 ఒలింపికసలో సవ్రణ్ పతకం సాధించాలనీ అతని కల...''
ఆమె దేని గురించి చెబుతుందో అరథ్ం కాక ఆసకిత్గా చూసుత్ండిపోయాడు. ఆమె కొనసాగించింది.
''దురదృషట్వశాతుత్ ఓ పర్మాదంలో కుడిచేతిని పోగొటుట్కునాన్డు. అతని మితుర్లంతా సానుభూతి చూపించారు. అతనూ
కుంగిపోయాడు. కానీ ఓ మితుర్డు ఓదారాచ్డు. ధైరయ్ం చెపాప్డు. 'నువువ్ కోలోప్యింది చేతులు కాదు, చెయియ్' అనాన్డు. ఆ మాటల మధయ్ మిళితమైన
అంతరారాథ్నిన్ గర్హించిన కెరోలీ మరుసటి ఏడాది జాతీయసాథ్యిలో జరిగిన పోటీలకు హాజరై ఎడమచేతోత్ పతకం సాధించాడు. ఇనుమడించిన
ఉతాస్హంతో 1940 ఒలింపికసకు సిదధ్మయాయ్డు. దురదృషట్ం రెండో పర్పంచయుదధ్ం రూపంలో వెంటాడింది. ఆ కీర్డాసంబరం రదద్యింది. మరో
నాలుగేళుల్ ఓపిగాగ్ ఎదురు చూశాడు. ఏవో కారణాల వలల్ 1944 ఒలింపికస్ కూడా జరగలేదు. పనెన్ండేళల్పాటు లక్షయ్ం మీద మనసు లగన్ం చేసి ఉంచడం
ఎంత కషట్మో బహుశా ఈ పర్పంచంలో కెరోలీకి మాతర్మే తెలుసు. కాబటేట్ 1948 ఒలింపికసలో 38 ఏళల్ వయసులో సవ్రణ్ం సాధించాడు. మరో నాలుగేళల్
తరావ్త కూడా తనే పర్పంచ విజేతగా నిలిచాడు...''
అబుబ్రంగా చూశాడు శేఖర.
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''అందుకే, రేపు నువువ్ మా ఆఫీసుకొసుత్నాన్వు''.
''ఎందుకు?'' అయోమయంగా అడిగాడు.
ఆమె జవాబివవ్లేదు.
3
''కట చేసేత్... నేను మీ ముందునాన్ను. నా జీవితం మీకు సూఫ్రిత్నిసుత్ందో లేదో తెలియదుగానీ, మీ మధయ్ కూరుచ్నన్ శాలిని మేడమ
నాకో చుకాక్ని. దారి చూపారు. ధైరయ్మిచాచ్రు. ఇపుప్డు నా ముందు రెండే లకాష్య్లు. సైకిల్ంగ అండ రనిన్ంగ. రాబోయే పారాలింపికసలో ఈ రెంటిలో మన
దేశం తరఫున పతకాలు సాధించడమే నా ధేయ్యం. మనకు కనిపించని అవయవాలుంటాయి. వాటిని మనమే మొలిపించుకోవాలి...'' అని ఆగాడు శేఖర.
గంటసేపు ఆవరించిన గంభీర నిశశ్బద్ం బదద్లైంది. చపప్టుల్ పర్తిధవ్నించాయి.
4
''గాడ! ఎలా జరిగింది'' ఆందోళనగా అడిగింది శాలిని.
''కారు ఢీకొటిట్ంది. నడిపే కురార్డు తాగి ఉనాన్డు. ఫైల్ ఓవర దిగాక, సీప్డ కంటోర్ల కాక పకక్రోడుడ్ మారిజ్నలో వెళుత్నన్ శేఖరను
ఢీకొటేట్శాడు. బాగా దెబబ్లు తగిలాయి..'' తోటి సైకిల్సుట్ ఫోనతో శాలిని హడావుడిగా కారులో ఆసప్తిర్కి బయలేద్రింది. కారు వేగంతో ఆమె ఆలోచనలు పోటీ
పడుతునాన్యి.
నెల రోజులోల్ నేషనల లెవల సైకిల్ంగ పోటీలు. ఆరోజు శేఖర పర్సంగం వినన్ తమ ఆఫీసు వాళల్ంతా సంభర్మాశచ్రాయ్ల నుంచి తేరుకుని,
అతనికి యథాశకిత్ ఆరిథ్కసాయం పర్కటించారు. ఆ మీటింగుకు హాజరైన కారొప్రేట సోషల రెసాప్నిస్బిలిటీ హెడ ఏకంగా పారాలింపికసకు కంపెనీ తరఫున
సాప్నస్ర చేసాత్మనాన్రు.
ఆ సహకారంతో అనిన్ హంగులతో కూడిన లేటెసట్ మోడల సైకిల కొనన్రోజు శేఖర ఆనందానికి అవధులేల్వు. హెలెమ్ట, గాగులస్, జీపీఎస
మీటర, బూటుల్, గౌల్జులు... అనీన్ కొతత్వే.
విపరీతమైన సాధన మొదలుపెటాట్డు. తను కోచను కూడా కుదిరిచ్ంది.
అపప్టికే రెండొందలు, అయిదొందల కిలోమీటరల్ నానసాట్ప సైకిల్ంగ ఫీటుల్ విజయవంతంగా పూరిత్చేసి వారత్లోల్కెకాక్డు శేఖర. నేషనల
లెవల పోటీలకు ఎంపికయాయ్డు.
ఇంతలోనే ఈ ఉపదర్వం!
కారు పారకచేసి, హడావుడిగా ఆసప్తిర్లోకి చేరుకుంది. అపప్టికే శేఖరకు ఆపరేషన మొదలైంది.
నాలుగు గంటల సుదీరఘ్ ఎదురుచూపు తరావ్త ఐసీయూలోకి అనుమతించారు.
మతుత్లో ఉనన్ శేఖర నిసస్హాయంగా పడి ఉనాన్డు. ఈసారి కుడికాలు!
శాలినికి దు:ఖం వరదలా పొంగుకొచిచ్ంది. శేఖరను ఆ సిథ్తిలో చూసి పొగిలి పొగిలి ఏడిచ్ంది.
మూడోరోజు రూముకు మారాచ్రు. కర్మంగా కోలుకునాన్డు శేఖర. పది రోజుల తరావ్త డిశాఛ్రజ్ చేశారు.
అతనిలో మునుపటి ఆతమ్విశావ్సం మాయమైంది. ఎపుప్డు చూసినా ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్ండేవాడు.
శాలిని బలవంతం మీద రెండు పోర్సథ్టిక లెగసతో మళీల్ పార్కీట్స పార్రంభించాడు గానీ ఉతాస్హం లేదు.
మరో పదిరోజులోల్ పోటీలు.
ఆరోజు శేఖర దిగులుగా కూచొని కిటికీలోంచి బయటికి చూసుత్నాన్డు.
శాలిని టీకపుప్లతో వచిచ్ంది.
''మరియపప్న తంగవేలు పేరు వినాన్వా?'' ఓ కపుప్ శేఖరకు అందిసూత్ అడిగింది.
అనాసకత్ంగా చూశాడు శాలిని వైపు.
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అవయ లు మొలిచిన మని

ఎమీ రామిరెడిడ్

''తమిళనాడులో ఓ మారుమూల గార్మంలో పుటాట్డు. నిరుపేద కుటుంబం. పిలల్లిన్ తండిర్ గాలికొదిలి పారిపోతే, బాధయ్త
భుజాలకెతుత్కుంది తలిల్. రోజూ కూలికి వెళిల్ పిలల్లకు పిడికెడనన్ం పెటేట్ది. నలుగురు పిలల్లోల్ ఒకడైన తంగవేలు అయిదేళల్ వయసులో ఇంటిబయట
ఆడుకుంటుంటే ఆరీట్సీ బసుస్ ఢీకొటిట్ంది. కుడికాలి పాదం చితికిపోయింది. కరర్సాయంతో నడిచే తంగవేలు కుంగిపోయాడు. తలిల్ పోర్తాస్హంతో కీర్డలపై
ఆసకిత్ పెంచుకునాన్డు. పాదం లేకపోయినా పాదరసంలా పరిగెతుత్తునన్ ఆ కురార్ణిన్ డిర్లుల్ మాసాట్రు పోర్తస్హించాడు...''
శేఖర అపర్యతన్ంగా మనసు కేందీర్కరించాడు. శాలిని కొనసాగించింది.
''సేలంలో కీర్డాశిక్షణ శిబిరంలో చేరుదాద్మని తలిల్కి సలహా ఇచాచ్డు. ఆటల సంగతి ఎలా ఉనాన్ కొడుకిక్ ముపూప్టలా ముదద్
దొరికుతుందనన్ ఆశతో ఆమె ఒపుప్కొంది. అకక్డ తంగవేలు రాతిర్ంబవళుల్ కషట్పడాడ్డు. కఠోర సాధన చేశాడు. కాలికి గాయాలైనా, పాదం రకత్మోడుతునాన్
లెకక్ చెయయ్లేదు. అవయవాలనీన్ చకక్గా ఉనన్ అథెల్టల్తో పోటీపడాడ్డు. జిలాల్ నుంచి రాషట్రసాథ్యికి, జాతీయసాథ్యికి ఎదిగాడు. ఇరవై ఏళుల్ వచేచ్నాటికే
హైజంపలో పర్పంచంలో నంబర వనగా నిలిచాడు. మొనన్ రియోలో జరిగిన పారాలింపికసలో సవ్రణ్ పతకం సాధించి, దేశానికే వనెన్ తెచాచ్డు...''
శేఖర మొహంలో కొతత్ కాంతి.
5
శేఖర తన లగేజీ బాయ్గుతో కారు దిగాడు. హైదరాబాదులోని శంషాబాద ఎయిరపోరుట్లోకి వెళల్బోతుండగా ''శేఖర...'' ఆరిత్గా పిలిచింది
శాలిని.
ఏమిటనన్టుల్ చూశాడు శేఖర. అతనిన్ తేరిపార చూసిందామె.
ఆ యువకుడు జీనసపాయ్ంటుతో ధీమాగా నిలబడి ఉంది కృతిర్మకాళల్ మీదననన్ విషయం ఎవవ్రూ గురిత్ంచే అవకాశం లేదు.
పంజాబలో జరగబోతునన్ నేషనల లెవల సైకిల్ంగ పోటీలోల్ జనరల కేటగిరీలో పోటీ పడటానికి వెళుతునన్ యోధుడనన్ విషయానీన్ ఎవవ్రూ గురిత్ంచలేరు.
కోలోప్యిన ఎడమచెయియ్ మాతర్మే... మనిషికి దిషిట్చుకక్లా!
''మేడమ... పిలిచారు..?''
''ఏం లేదు శేఖర''
''ఉంది. మీరు మరిచ్పోయారు. నేను గురుత్ చెయయ్నా?'' అంటూ ఆమె నుదుటి మీద ముదుద్పెటిట్, నవువ్తూ సాగిపోయాడు వడివడిగా.
ఆమె ఆ వైపే చూసూత్ండిపోయింది.
విజయంతో అతను తిరిగొచేచ్దాకా ఆ చూపులు అకక్డే గడడ్ కటుట్కుపోతాయనన్ విషయానిన్ ఆమె గురిత్ంచే సిథ్తిలో లేదు.
(నలొగ్ండ జిలాల్కు చెందిన సైకిల్సుట్ శేఖర జీవితం ఆధారంగా)
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