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ఆపరేషన పూరత్యే సరికి రాతిర్  ఎనిమిదవుతోంది.   
 డాకట్ర సుబబ్యయ్ గారిని పంపించడానికి బయటి వరకూ వచిచ్ంది. ఆయన పకక్ ఊరోల్ ఉంటారు. సూక్టర మీద రావడానికి 

అరగంట పడుతుంది. కేసుందంటే విసుకోక్కుండా అంత దూరం నుండి వసాత్రు, ఎనసీథ్షియా ఇవవ్డానికి.  
బయటకొచిచ్ నిలబడితే రివువ్న చలల్గాలి వీసోత్ంది. పైకి చూసేత్, నలల్టి మబుబ్లోల్ అపుప్డపుప్డు మెరుపులు కనిపిసుత్నాన్యి.  
"సార, వాన పడేటుల్ంది" అనన్ది.  
ఆయన కూడా పైకి చూసి " ఈ గాలిలో కషట్మే. ఇవాళ మా సోము వాళిళ్ంటోల్ పడుకుని, రేపొప్దుద్నేన్ వెళాత్ను." అనాన్డు.  ఈ ఊళోళ్, 

ఆయనకు బంధువులు ఉనాన్రు.    
అంత రాతిర్ శర్మతీసుకుని వచిచ్నందుకు ఆయనకు మరీ మరీ థాంకస్ చెపిప్ంది. ఆయన ఒక చినన్ సూట కేస లాంటిది 

తెచుచ్కుంటారు. ఆ పెటెట్ తీసుకుని వచాచ్డు రాంబాబు. ఆయన చేతికి కవర ఇవవ్మని రాంబాబుకి , కళళ్తో చెపిప్, లోపలికొచేచ్సింది.  
తన కనస్లేట్షన రూం లో కూరుచ్ని ఫోన వంకే చూసోత్ంది. వాణి ఉదయం ఫోన చేసి , ఒక హెలప్ కావాలనీ, రాతిర్కి మళీళ్ చేసాత్ననీ, 

చెపిప్ంది. ఇదద్రూ కలిసి చదువుకునాన్రు. ఎపుప్డో గానీ మాటాల్డుకోరు. ఎపుప్డు మాటాల్డుకునాన్, ‘నినన్నే మాటాల్డుకునాన్రా’ అనన్ంత 
మామూలుగా ఉంటుంది, సంభాషణ. కొనిన్ చెటల్కు రోజూ నీళుళ్ పోయకక్రేల్దు.   

ఎంత సేపటికీ రాదేం ఫోన? 
‘ఫోన వంకే చూసూత్ ఉంటే రాదు. అవతలి వాళుళ్ చేసేత్ వసుత్ంది. మనం వేరే పనిలో ఉనాన్ వినబడేందుకు, గర్హం బెల దానికో బెల 

పెటాట్డు.’ అనుకుంటూ లేచింది. 
లోపలికి వెళిళ్ ఆపరేషన అయిపోయిన పేషంట ని చూసి మళీళ్ వచిచ్ ఫోన దగగ్ర కూరుచ్ంది.  
ఆయమమ్ భోజనం వడిడ్సాత్నని చెపేత్ వదద్ని చెపిప్, తనని తినెయయ్మంది. 
వాణి సిటీలో పేరునన్ డాకట్ర.  లంచ కు, రాతిర్ భోజనానికీ , తనకు ఒకే టైం. సాయంతర్ం ఆరుగంటలకు! పార్కీట్సుతో క్షణం 

తీరికుండదు.  దమిమ్డీలు లెకక్బెటేట్ టైము కూడా ఉండదు.  ఆ పని, బాగా తీరికునన్ ఆమె భరేత్ చేసుత్ంటాడు. ఆమెకు వీలు కుదిరి, ఫోన 
చేసిందంటే పెదద్ కారణమే అయుయ్ంటుంది. 

చినన్ ఊరిలో పార్కీట్సు చేసుకునే తను వాణికి చెయయ్గల సహాయమేమిటో తెలిసే వరకూ కుదురు లేదు.  
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బయటికి చూసింది. కిటికీ అవతల వేపునన్  చెటుట్ మీద పకుష్లు రాతర్యినా సరే,  ఇంకా గొడవలు పడుతూనే ఉనాన్యి. అదొక చినన్ 
టౌన. పలెల్టూరంటే ఊరు ఊరుకోదు. నాలుగు రోడుల్నాన్యి. కొనిన్ డాబాలునాన్యి. ఒక సినిమా హాలుంది.  

డాకట్రమమ్ గా తను పెటిట్న హాసిప్టల ఉంది. ఒక ఊరుని  టౌననడానికింత కనాన్ ఏం కావాలి?   
  ఆమె ఎదురు చూసుత్నన్ ఫోన పదింటికి వచిచ్ంది.   
 వాణి వాళళ్ అకక్ , ఈ పలెల్టూరికి దగగ్రోల్ ఉంటుంది. ఆమె కొడుకు చదువుకోసం అతయ్వసరంగా డబుబ్ అవసరం అయింది. 

రేపటిలోగా కటేట్యాలట. అకక్కు పంపించడానికి వాణి చేతిలో డబుబ్లేదు. 
“అంత పార్కీట్సు చేసూత్, నీ దగగ్ర డబుబ్ లేకపోవడమేంటి?” ఆశచ్రయ్పడింది సేన్హితురాలు.   
“అనీన్ ఆయనే చూసాత్రు కదా. నాకెందుకు వేరే డబుబ్?”     
వాణి సంపాదించే డబుబ్, ఇంటి ఎకానమీ విషయాలనీన్, ఇంటోల్ అమరత్య్సేన వారే చూసుకుంటారట. అకక్కు సహాయం చెయయ్డం 

గురించి భరత్ని ఒపిప్ంచడం ఎంత కషట్మో తనకు అరథ్మయేలా వివరించింది.  
వాణి సెమినార చెపిప్నా అంతే చకక్గా ఉంటుంది. ఇక ఆ టాపిక వేరే చదవకక్రేల్దు. భరత్ ముందు మామ్టాల్డాలనన్పుడే ఆమెకెకక్డలేని 

కంగారొసుత్ంది.  తడబడిపోతుంది.   
‘వైట మనీకి, బాల్క మనీకి తేడా తెలియదు. టాకుస్లేమిటో తెలియదు. అంత తెలివితకుక్వ మేళం డాకట్ర ఎలా అయిందో , అంత 

పార్కీట్సు ఎలా వచిచ్ందో’ నని ఆయనకూక్డా ఆశచ్రయ్ం.  
“తవ్రలోనే ఇచేచ్సాత్ను. అకక్ వాళల్బాబ్యి రేపు పదింటికి వసాత్డు నీ దగగ్రకు. కొంచం సరద్వా?” అని మొహమాటపడుతూ అడిగింది 

వాణి.  
వాణి సాథ్యికది చినన్మొతత్ం. చినన్ ఊళోళ్ పార్కీట్సు చేసే తనకది పెదద్ మొతత్మే. వాణి, ఇదివరకెపుప్డూ ఇలాంటి సాయం అడగలేదు. 

బహుశా ఇంకెవరినీ అడగలేదేమో! తన సరిక్ల లో డాకట్రల్ను అడగలేదు. ఈ పలెల్టూరి సేన్హితురాలికి తపప్ ఆమె ఇంటి విషయాలు 
ఇంకెవరికీ తెలియవు. 

రేపటోల్గా సరుద్తానని వాణికి మాటిచిచ్ంది.  ఫోన పెటేట్శాక లోపలికి వెళిళ్ డబెబ్ంత ఉందో చూసి లెకక్పెటిట్ంది. ఎనేన్ళుళ్ గడిచినా  
నైపుణయ్ం సంపాదించలేని కొనిన్ కళలుంటాయి.  వాటిలో, నోటుల్ లెకక్బెటట్డం ఒకటి.   

వాణి చెపిప్న మొతాత్నికి కొనిన్ నోటుల్ తకుక్వైతే, తన హాండ బాగ లో ఉనన్ నోటుల్ కూడా కలిపింది.  
అనిన్టినీ వరసలో పెటిట్ రబబ్ర బాండ వేసి  తెలల్టి కవర లో పెటిట్ంది.  దాని వైపు సంతృపిత్గా చూసి, టేబిల సొరుగులో పెటిట్ంది.  
అపప్టికే బాగా లేటయియ్ంది. అలసిన కళుళ్ నిదర్పోతామంటుంటే, ఆలోచనలు ఒపుప్కోవడం లేదు.  
వాణి కేదో తెలివి లేదని ,సావ్తంతర్య్ం లేదని అనుకుంటోంది కానీ, తనుమాతర్ం ఏం తెలివిగా ఉంది? ఎనోన్ ఏళళ్ నుండీ పనిచేసోత్ంది. 

డబుబ్ ఎలా పొదుపు చెయాయ్లో తెలియదు. ఇంత పెదద్ చదువులు చదివిన వాళళ్కు ఎవరు నేరాప్లి? ఎవరొసాత్రు నేరప్డానికి?  
ఎపప్టికో నిదర్పటిట్నటట్నిపిసుత్ంటే, కళళ్ మీద లైట పడింది. ఆగకుండా టార్కట్ర శబద్ం. మనుషుల అరుపులు.  
ఎదురుగా ఉనన్ సథ్లంలో, ఆ మధయ్న పునాదులు తవావ్రు. బహుశా సిమెంటు, ఇటుకలు తీసుకొచిచ్న టార్కట్ర అయి 

ఉంటుందనుకుంది. మెదడెపుప్డూ, నిజాలకనాన్, సౌకరయ్వంతమైన జవాబులందిసుత్ంటుంది. 
రెండు క్షణాల తరావ్త, తమ ఇంటి గేటు తెరిచిన శబద్ం వినిపించింది. ముందు గది తలుపులు ఆగకుండా కొడుతునాన్రు. వరండాలో 

పడుకునన్ రాంబాబు కూడా నిదర్లేచినటుల్నాన్డు. అతని గొంతు కూడా వినిపిసోత్ంది. ఎవరో ఏమిటో కనుకుక్ంటునన్టుల్నాన్డు.  
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వెంటనే లేచి వరండాలో లైటు వేసింది. ముందు గదిలో నిదర్పోతునన్ ఆయమమ్ని లేపింది.  
తలుపులు తీసి బయటకొచిచ్ నిలబడి చూసేత్, టార్కట్ర సరిగాగ్ తమ గేటు ముందు ఆపి ఉంది. అందులోనుండి తేలికగా ఉనన్ ఒక 

ఆడమనిషిని కిందకు దింపుతునాన్రు. టార్కట్ర పైనుండి , ఇదద్రు ఆడవాళుళ్ కిందకు దూకేసి ఆ మగవాళళ్ వెంట నడుసుత్నాన్రు. 
అందరిలోనూ ఆదురాద్ ,కంగారు.  

వాళుళ్ మోసుకునన్ సతరీలో చలనం లేదు. ఆమె పార్ణాలతోనే ఉందా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది, గుమమ్ంలో నిలబడడ్ డాకట్ర కు. 
హడావుడిగా  విషయం చెపాప్రు, ఆవచిచ్న వాళుళ్. ఇంటి వదద్ కానుప్ అయింది. మాయ విడిపడలేదు.  దానిన్ బయటికి 

పంపించడానికి , గరాభ్శయం తన శకిత్నంతా ధారపోసోత్ంది.  ఆమెను మోసుకొచిచ్న దారిలో పడిన ధారను తడి గుడడ్తో తుడిచేసోత్ంది 
ఆయమమ్.  

పేషంట వాలకం, రకత్ం పోతునన్ తీరు చూసేత్  చలల్టి ముసురు గాలిలో నిలబడడ్ ఆమెకు చిరు చెమటలలుముకునాన్యి.   ఇంత 
పర్మాదకరమైన కేసుకి, ఇంత చినన్ హాసిప్టల లో నాయ్యం ఏం జరుగుతుందీ?   

“రాంబాబూ, మన ఎనసీథ్షియా డాకట్ర వాళళ్ బంధువులింటోల్ పడుకుంటాననాన్రుకదా. వెళిళ్ తీసుకురా.”    
“ఆరిలెల్కక్డో తెలవదమామ్.” 
“ఇదేమైనా సిటీనా, తెలియకపోడానికి . ఎవరైన్నా కనుకోక్. తవ్రగా తీసుకురా.”  
రాంబాబునటే పంపించి లోపలికి వచిచ్ంది.  
అపప్టికే ఆమెను టేబిల మీద పడుకోబెటాట్రు.   
ఆమె తెలల్గా ఉంది. తెలల్గా, పాలిపోయింది. గోడ రంగుకూ, ఆమె రంగుకూ తేడా లేనంత తెలల్గా! వంటి మీద పసుపు పచచ్ సిలక్ 

చీర. తడిని పీలుచ్ కోవడం చేతకాక గరగరలాడుతోంది.   ఆమెనంటుకునన్ గడిడ్ పరకలాపని చేసి ఎరర్బడాడ్యి.  
ఆమె చెయియ్ పటుట్కుంటే, చలల్గా ,తడిగా ఉంది. నీళళ్లో ముంచినటుల్ శరీరమంతా నీరు నీరుగా ఉంది.  
పలస్ అనేది పాతాళంలో కొటుట్కుంటోందో , లేక అది తన భర్మో? ఆయమమ్ను చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కోమని చెపిప్, సెలైన పెటేట్ందుకొక 

రకత్ నాళం కోసం చూసేత్, సనన్టిదొకటి దొరికింది. 
 ఎలా అయినా సరే ఇది అందాలిస్ందే అనన్ పటుట్దలతో కానుయ్లా పెటిట్ంది. ఆ టైములో ఆ పేషంట కు రకత్నాళం దొరకడం , కరెకట్ 

గా కానూయ్లా పెటట్డడం,  అందరాని అదృషట్ం చేతికందినటట్నిపించింది.  ఆకిస్జన, సెలైన వేగంగా నడిచిన కాసేపటికి, పలస్ 
చేతికందుతోంది. బీపీ ఆపరేటస లో నంబరుల్ కనిపించాయి.  

ఇంకాసత్ గడిచాక ఆమె కాసత్ మూలుగుతోంది. 
 అపప్టికి  ,రాంబాబు తో కలిసి డాకట్ర సుబబ్యయ్ గారు వచాచ్రు. ఆమెకు సెడేషన ఇచిచ్, మాయ బయటికి తీయడానికి పెదద్ 

సమయం పటట్లేదు.   
అకక్డికి ఇరవైకిలో మీటరల్ దూరంలో బల్డ బాంక ఉంది. వాళళ్కు ఫోన చేసి అరజ్ంటుగా రకత్ం కావాలంది.  
బంధువులతో ఆమె పరిసిథ్తి ఎలా ఉందో చెపిప్, బల్డ కోసం పంపించుదామని , బయటికి వచిచ్“ఈ అమామ్యి బంధువులెవరూ?” 

అంది.  
పకిక్ంటో ఉంటామని చెపూత్ ఓ నడివయసామె ముందుకొచిచ్ంది.  
“భరత్ ఏడీ?” 
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“నినన్ సందెకాడ పొలంలో పంజేసత్ంటే నెపుప్లొచిచ్నయి. ఆసప్తిర్కి తీసుకెళళ్మని చెపాత్నే ఉండాం ఆ పిలాల్డికి. ఇయియ్ ఉడుకునెపుప్లే 

పినీన్ అని ఈ పిలల్ చేతిలో కూలి డబుబ్లటుట్కుపోయాడు. ఎకక్డో తాగి పడిపోయుంటాడు.” 
డాకట్రమమ్కు ఏమామ్టాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. 
”మేమే ఇళళ్కాడ కానుప్ చేసే నరసమమ్ని పిలిచాము.మాయ పడకపోతంటే నరసమమ్ నావొలల్కాదంది. మా ఊరి రెడిడ్గారు టార్కట్రీన్, 

డైరవరీన్ ఇచిచ్ పంపిచాచ్రు.” అంది.  
లోపలికి వెళేత్ సుబబ్యయ్గారు అనీన్ సరుద్కుంటూ, “పర్సుత్తానికి పరేల్దు కానీ, బల్డ అరేంజ చెయయ్ండి . మరీ ఎనీమిక గా ఉంది.” 

అనాన్రు.   
“బల్డ బాంక వాళళ్కు ఫోన చేశానండీ. శాంపుల తో మనిషిని పంపించమనాన్రు. రాంబాబు వెళతాడు.” జవాబు చెపిప్ంది ఆమె.  
“ నేనెటూ అటే వెళుత్నాన్ను . నా సూక్టర మీద తీసుకెళాత్ననాన్”రాయన.  
“రాంబాబూ , శాంపుల తీసుకుని తవ్రగా సార తో వెళుళ్.” 
ఆమె నుండి శాంపుల తీసుకుని డాకట్ర వంకే చూసూత్ నిలబడాడ్డు రాంబాబు.  
‘కదలవేం?’ అనన్టుట్ అతని వంక చూసుత్ంటే అరథ్మయియ్ంది. బల్డ బాంక వాళల్కు , సుబబ్యయ్గారికీ  ఇవావ్లిస్న డబుబ్కోసం 

నిలబడాడ్డని.  
లోపలికి వెళిళ్ రాతిర్ వాణి అకక్కొడుకు కోసం దాచి పెటిట్న డబుబ్ కవర తీసింది.  కొనిన్ నోటల్ను, రబబ్ర బాండ నుండి తపిప్ంచింది.   
తొమిమ్దింటికి వాణి వాళళ్ బంధువు వసాత్డు. మనసు గురుత్ చేసింది.  
 రాంబాబుని పంపాలి ముందు. తరావ్తి సంగతి తరావ్త! 

PPP 
తెలల్వారే లోపల రెండు యూనిటస్ రకత్ం ఎకిక్ంచాక  ముఖంలో తెలుపు తగిగ్ంది.  అవసరమైన ఇంజెక్షనుల్ కొనిన్ చేసింది. రకత్ం 

పోవడం ఆగింది.  
ఆమె వంటి మీదునన్ గరుకు సిలక్ చీర, ఊపిరాడని బౌల్జ చాలా అసౌకరయ్ంగా అనిపించి ,తీసేయించింది. 
వళళ్ంతా శుభర్ం చేసి, పొడిగా తుడిచి, మెతత్టి నైటీ వేశారు. ఆమెను శుభర్మైన బెడ మీదకు మారిచ్, వెచచ్ని బాల్ంకెట కపిప్,   

పడుకోబెటిట్న రెండు నిముషాలకే , పకక్కు తిరిగి పసిబిడడ్లా నిదర్పోతోంది పేషంట. 
చాలా బడలికగా ఉండి ఉంటుంది. దూరం పర్యాణం చేసి, వెనకిక్ తిరిగి వచిచ్ంది. తనకెవరు పుటాట్రో కూడా ఆమెకు తెలియదు. 

వయసులో చినన్పిలల్లా ఉంది. 
పకక్నే ఉయాయ్లోల్, ఆమె బిడడ్ లైటల్ వంక చూసూత్ ఉంది. చపుప్డు చేసూత్, గులాబి గుపెప్ళుళ్ చీకుతోంది.   

PPP 
చూసుత్ండగానే తెలల్వారింది. అపప్టివరకూ పేషంట కు దగగ్రోల్ ఉండి చూసుకుంటూ ఉంది. ఇక పర్మాదం లేదని అనిపించాక 

బయటికి నడిచింది. ఇంటి ఎదురుగా టార్కట్ర లేదు. రాతిర్ హడావుడికి సంబంధించిన ఆనవాళేళ్మీ లేవు. వరండా అంతా శుభర్ంగా ఉంది. 
ఇంటి ముందునన్ పూలమొకక్ల మధయ్కు నడిచింది.  
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మెలికలు తిరిగిన సనన్జాజి తీగె, వంకీ పూలజడ వేసుకుని డాబా మీదకు పాకుతోంది.  పొడుగాటి పొనన్ చెటుట్, నేలమీద నక్షతార్ల 
ముగుగ్ వేసింది. చెటుట్నిండా పూసిన తెలల్ని నంది వరధ్నాలు ఇంకో పకక్న గులాబి రంగు గనేన్రు పూలు సుకుమారంలోనూ, పరిమళంలోనూ 
పోటీ పడుతునాన్యి.   

వంటావిడ కాఫీ తెచిచ్ డాకట్రమమ్ చేతికిచిచ్ంది. సనన్జాజి తీగె పకక్నే ఉనన్ సిమెంట అరుగు మీద కూరుచ్ందామని వెళుత్ంటే,  వరండా 
గిర్ల పకక్నే, కూరుచ్ని ఉనన్ ఒక ఆడమనిషి కనిపించింది. డాకట్రమమ్ని చూడగానే, ఆమె లేచి నిలబడింది.  

రాతిర్, ఆ పేషంట కు తోడుగా వచిచ్నావిడ.  
 ఆమె పకక్న ఎవరూ లేరు. నినన్ రాతిర్ పొలం వెళిళ్న బటట్లతోనే వచిచ్నటుట్ంది.  నీలం రంగు చీర కుచిచ్ళుళ్ పైకి ఉనాన్యి. నలల్టి 

కాళళ్కు మెటెట్లు. జుటట్ంతా రేగిపోయి ఉంది. నిదర్లేక ఎరర్బడిన కళుళ్. 
ఆమె ఎంత సేపటున్ండీ అకక్డ ఉందో? తను చూసుకోలేదని కొదిద్గా మొహమాట పడుతూ  
“ఏ ఊరు మీది?” అడిగింది.  
చాలా వినయంగా ఊరి పేరు చెపిప్ంది. పకక్నే ఉనన్ పలెల్టూరు.  
“ఆ అమామ్యి బంధువులేరి?"  
“ఆయమామ్యిది మా వూరు కాదమామ్, ఎకక్డో లంకలోల్ ఉంటారంట అమామ్నానన్. మేనతత్ కొడుకని ఇషట్పడి చేసుకుంది. 

కాపురానికొచాచ్క తెలిసింది తాగుబోతని.” 
పకక్నే నిలబడడ్ వంటావిడతో ‘వాళుళ్ రాతెర్పుప్డో వచాచ్రు. కూడా కాఫీ ఇవవ్మని చెపిప్ంది.  
‘ఇచిచ్ందమామ్, టిఫిన కూడా పెటిట్ంది.’  

PPP 
లోపలికి వెళిళ్ సాన్నం చేసి తొమిమ్ందింటికి రెడీ అయి ఓపీలో కూరుచ్ంది. ఇంకో గంటలో వాణివాళల్ బంధువు వసాత్డు.  డబిబ్వావ్లి. 

తగిగ్న నోటుల్ గురొత్చాచ్యి. ఎలా?  
ఎవరిన్ అడగాలి?  
తలనొపిప్గా అనిపించింది , రాతిర్ నిదర్లేకో, మరెందుకో.  
ఏదో అలికిడి అయితే తలెతిత్ చూసింది. పేషంట ని తీసుకొచిచ్నావిడ నిలబడి ఉంది. 
వెళాత్నని చెపప్డానికి వచుచ్ంటుందని, 
“సరే, మీరెళాత్రా. పరేల్దు వెళళ్ండి. ఆ అమామ్యి భరత్ వచాచ్డా? అతనొన్క సారి కనిపించమని చెపప్ండి.”  
“లేదమామ్, నేనే ఉంటాను.” అంటూ కొంచం ఆగి “రాతర్ంతా మేలుకుని ఎంతో శర్దధ్గా చూశారు. మీమేలు మరిచ్పోము.” 

అనన్దామె.  
“పరేల్దులే. అదేమంత గొపప్ సాయం?” అని ఆపేసింది. 
పొగుడుతుంటే తటుట్కోవడం  మామూలు మనుషుల వలల్కాదు. అది  దేవుడుకే సాధయ్ం. 
"కాదండీ ,అందరూ ఎందుకుంటారు మీలాగా?” ఆమె వెళళ్కుండా అకక్డే నిలబడింది. 
“ఆ పరిసిథ్తులోల్ డాకట్రెల్వరైనా అంతే చేసాత్రు. సరేనా?" అంటూ లేచి నిలబడింది. 
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టైం కావొసోత్ంది. లోపలికి వెళిళ్ కవర లో ఉనన్ డబుబ్ లెకక్పెటిట్ంది. రెండు వేలు తకుక్వయింది. 
 ఇపప్టికిపుప్డు ఎవరిన్ అడగాలి? ఆ పలెల్టూరో ఆమెకు అందరూ దగగ్ర వాళేళ్కానీ, డబుబ్ తీసుకునేంత దగగ్ర కాదు.  
బాంక లోవి తీసేత్?  
అకక్డి మేనేజర ఏమీ అనడుకానీ, ఇంటి మేనేజర తోనే ఇబబ్ంది.  
‘ఎందుకు, ఏమిటి?’ అని ఇపుప్డు ఆయనతో చెపేప్ ఓపికలేదు.   
తొమిమ్దినన్ర అవుతోంది. అతనొసేత్ ఏం చెపుత్ంది. రెండు వేలు తకుక్వయాయ్యని చెపాప్లా?   
లోపలికెళిళ్ అకక్డా, ఇకక్డా వెతికితే , ఒక వెయియ్ రూపాయలు దొరికాయి.  
ఇంకో వెయియ్ కావాలి.  ఎవరి దగగ్ర తీసుకోవాలి. రాంబాబుని అడిగితే? 
తనిచేచ్ జీతమెంత?  
ఇపప్టికిపుప్డు వెయియ్ రూపాయలు వాడి దగగ్ర ఎందుకుంటాయి. 
‘ఏం చెయాయ్లీ?’కంగారుగా కనస్లేట్షన రూం లోకి వచిచ్ంది.   
పకిక్ంటావిడ ఇంకా రూం లోనే నిలబడి ఉంది.  
ఈమె వెళళ్దేం? 
“ఆ పిలల్కోసం ఎంతో చేశారు. రేతర్ంతా నిదర్ కాశారు.”  
“పరేల్దు. మాకలవాటేలే అది.” అంది. 
 “సెలైనేల్ంటి, రకత్మేంటి, మతుత్ డాటట్రి శారీజ్లేంటి అంతా మీరే పెటాట్రు.”  
“అవనీన్ సరేలే.” ఆమె వెళేత్ , మిగిలిన డబెబ్లా సరాద్లో , తను ఆలోచించుకోవాలి. 
“అమామ్, అంటూ మీరేమనుకోనంటే” అంటూ మాటాట్డడానికి ఆమె వెనకాడుతోంది.  
ఇంకా వెళళ్దేంటి? విసుగాగ్ ఉంది.  
“తవ్రగా చెపుప్.” మాటలోల్నే తొందర చూపెడుతూ అంది.  
“మీరు చేసిన దానికి ఇది చాలా తకుక్వే అనుకోండి. కానీ మా మీద దయుంచి, ఇయియ్ తీసుకోండి. ” అంటూ కొనిన్ నోటుల్ టేబిల 

మీద పెటిట్ంది. 
అవి ఎంతో తెలియదు. చూసేత్ ఎకుక్వ మొతత్ం లానే అనిపించింది.  
రోజుకూలికెళేళ్ ఆమె దగగ్ర అంత డబుబ్ండడం ఎలా సాధయ్ం? 
“ఇంత డబుబ్ నీకెకక్డిది?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.  
 బాక బెంచ సూట్డెంట ఎపుప్డైనా ఫసట్ మారక్ తెచుచ్కుంటే, కాల్స టాపర కు వచేచ్ ఆశచ్రయ్ం!   
“అపుప్డపుప్డు దాచుకునన్ కూలి డబుబ్లు. తపోప్ ఒపోప్. అనీన్ మొగుడికిచేచ్సేత్ అవసరానికెవురన్డుగుతాం? ఈ పిలల్కెంత జెపిప్నా 

ఇనదు. కూలిడబుబ్లనీన్ మొగుడికిసత్ది. ఆడంటే పడిసచిచ్పోదిద్.బలే సురుకా పోరగాడు. ఒకక్ పైసా దీని చేతిలో ఉండనియయ్డు.”  
పేషంట గురించి చెపోత్ంది. 
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“ఆళళ్ అవసరమొసేత్ అరజ్ంటంటారు. మనకవసరమొసేత్ మానుకొమమ్ంటారు . మొగుడు మెపుప్కోసం ఎంత జేసినా, ఆడికి పకిక్ంటో 
ఆడదే గొపప్గా కానొసత్ది.”  

చిరునవువ్తో ఆసకిత్గా వింటోంది డాకట్రమమ్. 
“దాసుకోడం చేతరాపోతే, ఎనేన్ళుళ్ కూలి శేసినా, అలుపే మిగులుదిద్.”  
తమ విషయాలు ఆమెకెలా తెలుసూ? 
ఆమె ముఖం వైపు చూసింది డాకట్ర. నిదర్లేక నలిగిన ముఖం. ఎండకు కమిలిన చరమ్ం. సరైన ఆహారం అందని ఆకారం. పేదరికం 

నిండిన బటట్లు.  
సరసవ్తి, తెలల్ పటుట్చీరలోనే ఉండాలా?  
ఎపప్టికీ నేరుచ్కోని పాఠాలు చెపిప్నందుకు ‘చాలా థాంకస్.’  
 కొనిన్ మాటలు పైకి అనలేము. లోపల అనుకోకుండా ఉండలేము.  
“తీసుకోండమామ్. ఇయాయ్ల ఆ పిలల్ అమామ్ నానన్లొసాత్రు. ఆళుళ్ కలిగినోళేళ్. ఆళుళ్ మీ ఫీజిచేచ్సేత్, నాయి నాకిచేచ్దుద్రు గాని.” 
ఆ నోటల్ వంక చూసింది.  
యాభైలు, ఇరవైలు , పదులు, నోటల్నీన్ కలిసి ఉనాన్యి.  
మడతలు పెటిట్న నోటుల్. రంగుమారిన నోటుల్. వంట పసుపు అంటుకునన్ నోటుల్.  
“ఆమె దగగ్ర తీసుకోవాలా వదాద్?” ఆలోచిసూత్ ఉంది.  
“నీ పేరేంటి?” అడిగింది.  
“సొరాజయ్ం.” సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న రోజులోల్ పెటిట్న పేరు.  
‘ఆరిథ్క సావ్తంతర్య్ం’ ఏమిటో నేరిప్న గురువు.  
“కాదనకండమమ్.” అంటూ నోటల్నిన్ంటినీ డాకట్రమమ్ దోసిటోల్ పెటిట్ంది. 
గురువే ఇచిచ్న దకిష్ణ. కాదనడం ఎలా?  
“ అనీన్ వదుద్. వెయియ్ చాలు.” 

  
 

  
 
  

 
 
 

Post your comments 

 ఈ కథలో డాకట్రమమ్ 
నాకెంతో ఇషట్మైన సేన్హితురాలు. 
డా. వై. హిమదేవి. 
నెలూల్రులో గైనకాలజిసట్ గా పనిచేసోత్ంది.  
కవయితిర్. ఏ సందరాభ్నికైనా సరే, చిటికెలో అదుభ్తమైన 
కవితవ్ం అందించగలదు. 
మంచితనం, సేన్హగుణం, సప్ందించే సునిన్త హృదయం 
కలిసేత్ మా 'హిమ '  
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