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నేనేం మాటాల్డ లేదు. పార్మిస కూడా చెయయ్లేదు. నా మౌనానిన్ మరో విధంగా అరథ్ం చేసుకునాన్రు.
“ఇలారా ఇపుప్డు చేయాలిస్ంది మరొకటి ఉంది ” అంటూ కదిలారు,ఇదద్రూ.
వాళళ్ మనసులో ఏం ఉందో నాకు తెలీదు. తెలిసినా నేనేం చేయలేను. వాదించలేను. గబ గబా ఓ పెదద్ కతెత్ర తెచిచ్,ఒకదాని తరవాత
మరోటి అనీన్ చినన్ చినన్ ముకక్లుగా చేసి, మెలిల్గా, కొంచెం కొంచెం గా అనీన్ కాలేచ్సారు. ఎరర్టి మంట, ఆతరవాత నలల్టి పొగ.
అవనీన్ ముందుగా పాల్న వేసుకునన్టుల్గా ఉనాన్రు. అందుకే అనీన్ కూడా ఒకదాని వెనక జరిగిపోతునాన్యి.
గుండె గొంతులోకి వచెచ్సోత్ంది. గుండె అంతకంతకూ బరువై పోతోంది. బదద్లైపోతుందేమో అనిపిసోత్ంది. గటిట్గా ఏడెచ్సాత్నేమో
ననిపించింది. కానీ అలాంటిది ఏం జరగలేదు. నా కంటోల్ంచి ఒకక్ చుకక్ కూడా రాలేదు.
నేను ఓడిపోయాను ,ఆరణ్వ,వంశీ మొహాలు కనిపిసుత్నాన్యి. పూరిత్గా ఓడిపోయాను. ఎందుకో అవమానం అనిపించి ఆ క్షణానేన్
చచిచ్ పోవాలని పించింది. నేను ఏం పోగొటుట్కునాన్నో, ఏం కోలోప్యానో . ఆ నలల్గా మసి అయిన కాగితం ముకక్లు,చూసేత్ అరథ్ం అయింది.
ఎందుకో నా శరీరం కూడా అలాగే మండిపోతే, మాడిపోతే, బూడిదైపోతే , నలల్గా మారిపోతే, పొగలాగా పైకెళిళ్పోతే , వీళళ్కి అపుప్డు
బావుంటుందా?
“ ఇంక ఇపుప్డు అనీన్ సదుద్కుంటాయి. పరిసిథ్తి మామూలుగా అయిపోతుంది. ఇవావ్ళ నుంచి నువువ్ ఓ కొతత్ మనిషివి. గతానిన్
మరిచ్పో. వాటిని గురుత్ తెచుచ్కోకు. అంతే,నీ ముందునన్ది ఎంసెట,మెడిసిన,నీ కల, మా కల,.అంతే. ఈ సేన్హాలు అవీ, ఎందుకూ పనికి
రావు,వేసట్,పైగా ఈ చదువుకి చేటు ” అనేసి మళీళ్ నా గదిలోకి వెళాళ్రు.
వాళళ్నన్టుల్గా నేను అనిన్ మరిచ్పోతానా? ఉహూఁ, మరిచ్ పోలేను. నేను అంతా మరిచ్ పోతానని వాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు. వంశీ
తో సేన్హంగా ఉనన్పుప్డూ, ఆరణ్వ తో సేన్హంగా ఉనన్పుప్డు , ఇషట్పడినపుప్డు నా ఆశలని, కలలని నేను మరిచ్ పోలేదు. కొనిన్ లకాష్య్లుండేవి.
అందుకే వాటికి ఇచిచ్న పార్ముఖయ్ం ఆరణ్వ కి,వంశీకి ఇవవ్లేదు. అందుకే ఊరు మారినా నాలో ఏ మారుప్ రాలేదు.
నేను నా జీవితంలో ఏదో చేయాలనుకునాన్ను. ఆ ఉదేద్శంతో అలాంటి కలతో వచాచ్ను. మెడిసిన లో సీటు రాకపోతే మరోసారి
ఎంటెర్నస్ రాసాత్ను. వంద లోపు రాంక వసుత్ంది. అమామ్ వాళళ్ కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది. నేను డాకట్ర కావడం వాళళ్ కల. నాకూక్డా అదే
కల. ఆ కలనిమళీళ్ మళీళ్ కనడానికి నాకు అభయ్ంతరం ఏంలేదు, అది ఒకపుప్డు.
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కానీ ఇపుప్డు కాదు. ఇపుప్డు ఆ కల భయంకరంగా కనిపిసోత్ంది. తలచుకోడానికే భయం వేసోత్ంది. ఈ రోజున ఇంత జరిగాకా,
అవి అనీన్ ఉంటాయా? ఉండవు. అవి కూడా కాలిపోయాయి. ఇపుప్డు అవేవి లేవు. వాళళ్ కలని నిజం చేయాలని లేదు. ఇపుప్డంతా
శూనయ్ం,అంతా ఖాళీ. ఇంటర లో పదో కాల్సులో ఎంసెట రాసుత్నన్పుప్డూ నేను కనన్ కలలు ఉనన్వి అనీన్ కూడా ఎకక్డికి వెళాళ్యో తెలీదు.
ఇపుప్డు మళీళ్ ఆ కలని కనాలని లేదు. అవి నాకకక్రేల్దు.
జరిగినదంతా పర్తీనిమిషం కళళ్ముందు కనిపిసోత్ంది. అసహనంగా ఉంది. ఏంచేయాలో తెలీడంలేదు. నిదర్ రావడం లేదు.
చచిచ్పోయిన ఆరణ్వ మాటలూ, చూపులు, వంశీ ఉతత్రాలూ, పర్దయ్మన్ పాటలూ, ఇవే,ఇవే . కాలిపోతునన్ ఉతత్రాలు. ఇవే కళళ్ ముందు
తేలిపోతూ కనిపిసుత్నాన్యి. తెలీని బాధ. కోపం. ఆశచ్రయ్ం ఎందుకో ఏడవ లేదు. ఏడుపు రాలేదు.
ఏం చేసేత్ అమామ్ వాళళ్ మీద కోపం తగుగ్తుంది. నేను చేయగలిగినది ఒకక్టే సూసైడ,పైన చూసాను ఫాన తిరుగుతోంది. చునీన్
తీసాను. ఇదే నేను చేసాత్ను . నేను,చసేత్ గొడవ పోతుంది . కానీ వెంటనే ఆ పని చెయయ్లేక పోయాను. సూసైడ అంత ఈజీ కాదని తెలుసు.
అది ఓసారి అనుభవం అయింది.
ఓ నాలుగు రోజులు గడిచాయి. నేను పైకి మామూలుగానే ఉనాన్ లోపల మాతర్ం నొపిప్, భరించలేని నొపిప్. ఈ నొపిప్ ఎలా
తగుగ్తుంది. నా గదిలోనే అటూ యిటూ రెసట్ లెస గా తిరిగాను. చేతికి టేబుల కోణం గటిట్గా తగిలింది. ఆశచ్రయ్ం నొపిప్ అనిపించలేదు. వెంటనే
నా గోళల్తో చేతిమీద నొకిక్ పెటాట్ను. అలా చాలా సారుల్. ఇంకా లోపలికి గుచాచ్ను. కళుళ్ మూసుకునాన్ను. కొంచెం నొపిప్ తగిగ్నటల్నిపించింది.
అమమ్ వాళళ్ మీద కోపం కొంచెం తగిగ్ంది.
మరాన్డు కూడా అలాగే టేబుల కోణానికి గటిట్గా కొటుట్ కునాన్ను. గోళళ్తో చేతిమీద గీరుకునాన్ను. నొపిప్ కొంచెం తగిగ్ంది. కాని
పూరిత్గా తగగ్ లేదు. ఏం చెయాయ్లో తోచక అటూ ఇటూ తిరిగాను. గది అంతా వెతికాను. ఓ చినన్ కతిత్ దొరికింది. దానిన్ ఎపుప్డో ఏదో పండు
కోయడానికి తెచిచ్ ఉంటాను. వెంటనే మళీళ్ వంటింటోల్ పెటట్లేదు. ఇపుప్డు దానిన్ నా చేతిలో పటుట్కుని ఆలోచించాను. పదును గా ఉందా లేదా
అని చేతి మీద కోసుకునాన్ను . ఎరర్టి చార ,రకత్ం పైకి రాలేదు కానీ చాలా పదునుగా ఉంది. మరోసారి, దానిన్ తీసుకుని మణికటుట్ దగగ్ర
అడడ్ంగా కోసాను. రకత్ం పైకొచిచ్ంది. మరోటి, రకత్ంతో ఓ గీత,దానేన్ చూసూత్ ఉండిపోయాను.
ఇపుప్డు పరావ్లేదు, లోపలి నొపిప్ కాసత్ తగిగ్ంది. లోపలునన్ కోపం కూడా తగిగ్ంది, ఈ కతిత్ కోత వలల్ వచిచ్న ఈ పైన నొపిప్ నిజం
అయింది. దీనిన్ నేను ఓరుచ్కోగలను. కారుతునన్ రకత్ం తుడవాలని దూది కోసం అంతా వెతికాను. దొరికింది. డెటాట్ల వేసి తుడిచాను.
నేను ఏం చేసానో అమామ్ వాళళ్కి తెలీదు. అయితే దీనిన్ వాళల్కి తెలియ కుండా చెయయ్గలను. ఒకవేళ తెలిసినా ననేన్ంచేయగలరు.
ఏం చేయలేరు. ఇది నా శరీరం. నా ఇషట్ం, దీని మీద అధికారం నా ఒకక్దానికే ఉంది. దీనిన్ నేనేం అయినా చేసుకుంటాను, వాళళ్కి ఏ
విధమైన అధికారం లేదు. ఇది వాళుళ్ చేసిన దానికి పర్తీకారం తీరుచ్కోవడం. ఎందుకో అలిసిపోయాను. ఎదురుగా మంచం కనపడింది.
దానిమీద వాలిపోయాను.కళుళ్ మూసుకునాన్ను.
ఇపుప్డు నా మనసంతా ఖాళీ. శూనయ్ం. అందులో ఏంలేదు. నేను ఏదైనా వింటునాన్నంటే కాలి పోయిన ఉతత్రాలోల్ంచి వసుత్నన్
ఆకర్ందనలు. ననున్ రకిష్ంచు అనన్ ఆకోర్శాలు. ఆరణ్వ మాటలూ, చూపులూ.అతని భయంకరమైన చావు.
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అవి అనీన్ అరిచి బాధగా కాలిపోతూ మాడి మసి అయిపోయాయి. వాటిని అలాగే చూసూత్ండి పోయాను.
అమామ్ వాళుళ్ అనాన్రు, నువువ్ ఇపప్డు కొతత్ మనిషివి. అమామ్,నానన్ అనన్టుల్ ఆ మాట సతయ్ం. నిజమే నేను కొతత్ మనిషినే. కానీ
వాళుళ్ అనుకుంటునన్టుల్గా కాదు.
నా మనసు పని చేయడం మానేసింది. దానిలోని జీవం చచిచ్పోయింది. కారణం నాలోపలిది ఏదో చచిచ్పోయింది. అది ఏంటో
నాకు తెలుసు. అది నా ఆతమ్. ఇపుప్డు ఆతమ్ లేని శరీరం తో తిరుగుతునాన్ను. ఇలా ఉనన్ నేను చసేత్ ఏం? నేను ఓవేసట్ అమామ్యిని. బతికి
ఉండడం దండగ యూసెల్స లైఫ ఈజ ఎన అరీల్ డెత..
ఎంత సేపు అలా ఉనాన్నో నాకే తెలీదు. ఇంత జరిగాకా నేను మరోసారి ఏమీ చెయయ్నని వాళుళ్ అనుకునాన్రు . అందుకే నా
మానాన ననున్ సేవ్చఛ్గా వదిలేసారు. నా గదిలోకి వాళుళ్ ఎవరూ రాలేదు. నేను ఓ కొతత్ మనిషిని అని. నిజంగానే కొతత్ మనిషినే. ఆతమ్లేని
మనిషిని. బతికీ లాభం లేదు.అమామ్,నానాన్ ఇదద్రూ పెదద్ శతృవులాల్ కనిపిసుత్నాన్రు,వాళళ్ని చూసినపుప్డలాల్ ఛావాలనన్ కోరిక రోజు రోజుకి
బలంమైపోతునన్టుల్గా అనిపిసోత్ంది.
అమమ్ అనన్ం తినడానికి రమమ్నమని రెండు సారుల్ పిలిసేత్ వెళాళ్ను. వెళళ్క పోతే ఓ పెదద్ ఇషూయ్ చేసాత్రు. అనన్ం తింటునన్పుప్డు
ఎడమ చేతి మణికటుట్ని అమమ్ చూసింది. వెంటనే అడిగింది .
“ఏంటీ ఆ ఎరర్ గాటుల్ ?అలా గీరుకుపోయింది..? ” వెంటనే ఏం చెపాప్లో తెలీలేదు, ఆలోచిసుత్నాన్ను.
“కాలేజీలో ,.డిసెక్షన చేసూత్ంటే ఏదైనా కోసుకుందా ? ” అని అమమ్ మళీళ్ తనే అంది.
“అవును” అనన్టుల్గా తల ఊపాను.
“ఈ సారి నుంచి జాగర్తత్గా ఉండు. ఇపుప్డే ఇలా అజాగర్తత్గా ఉంటే రేపు మెడిసిన లో అనాటమీ వాటిలోల్ ఏం చేసాత్వ? ” ఇలాంటివి
ఎనోన్ ఉంటాయి.
నా నోట మాట రాలేదు. అమమ్ ఎంత ముందు వెళిళ్పోయింది? మెడిసిన నేను చదవడం లేదు. అంత ముచచ్టగా ఉంటే ఆ
అనాటమీ, ఫిజియాలజీ ఏదో నువేవ్ చదువుకో అని మనసులో అనుకునాన్ను. నిశశ్బద్ంగా తినేసాను. నిదర్ పోయాను. అది కలత నిదర్. ఆ
కలతలోనే పీడ కలలు. ఏదో లోయలోల్కి జారిపోతునన్టుల్గా అనిపించి ఉలికిక్ పడి లేచాను. ఎకక్డో ఆరణ్వ గొంతు. నువేవ్ ననున్ చంపేసావ
అంటునన్టుల్గా వినిపిసోత్ంది.లేదు నేను చంపలేదు . బామమ్ ఏడుపు, నా ఏడుపు, నిదర్ లోంచి లేచిపోతునాన్ను.
దేనికో భయం, ఎందుకో తెలీదు, ఇంతకు ముందు ఇలా జరగలేదు. ఏదో ఫీలింగ గొంతు వరకూ వచేచ్సి, గొంతుని
నొకేక్సోత్ంది.నానన్ నావెనకాల నుంచుని నా గొంతుని పిసికేసుత్నాన్రు. చినన్పుప్డు అమమ్ ఎపుప్డూ అనేది,ఇది ఛసేత్ పీడాపోయేదిఅని అపుప్డు
నిజంగా అందా! అది మొమెంటరీ రియాక్షన కావచుచ్.కో పంలో ఏదో అని ఉంటచుచ్. కాని ఇపుప్డు ఆ మాట అనలేదు. కానీ,నాకు నిజంగానే
ఛావాలని అనిపిసోత్ంది. కాని ఇపుప్డు నానన్గొంతు నులిమేసుత్నాన్రు. అంటే నేను ఛసేత్ వీళళ్కి పరవాలేదా!
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మళీళ్ తెలివి వచేచ్సింది. కళుళ్ తెరిచాను. ఎందుకిలా జరుగుతోంది ? పిచిచ్ ఎకుక్తుందా ? కారణం చెపప్లేను కానీ నాలో ఏదో
భయంకరమైన మారుప్లు జరుగుతునాన్యి. కిటికి తెరిచి బయటికి చూసాను. తెలల్ వారుతోంది. వాకింగ వాళుళ్ , నిశశ్బధ్ంగా
వెళిళ్పోతునాన్రు. పేపరు వాళుళ్,అరటి పళళ్ వాళుళ్ బిజీగా వెళుత్నాన్రు. పకక్ వీధిలో ఉనన్ గుళోళ్ంచి గంటలు విని పిసుత్నాన్యి.అంటే రాతర్ంతా
నిదర్ పోలేదా..
అలికిడికి అమమ్ లోపలికి వచిచ్ంది. అమమ్లాగా అనిపించడం లేదు ఓ శతృవు లాగా అనిసోత్ంది. ”లేచావా? చకక్గా మొహం
కడుకుక్ంటే మంచి చికక్టి కాఫీ ఇసాత్ను “
నేను వెనకిక్ తిరగలేదు. అలాగే కిటికీ లోంచి చూసుత్నాన్ను. అమమ్ కి సమాధానం ఇవవ్లేదు. కానీ అమమ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది.
నాభుజం మీద చేయి వేసింది.
“ నీ మీద మాకేం కోపం లేదు. బాధ అంతే. పిలల్లు మంచి దారోల్ వెళాళ్లనే అందరూ కోరుకుంటారు. మేమూ అంతే. మా మీద
కోపం పెటుట్కోకు, నీ మంచి కోరే వాళళ్ం. మాకేం పది మంది లేరు. మాకు నువొవ్కక్దానివి. మా ఆశలనీన్ నీ మీదే ఉంటాయి. జరిగినవనీన్
మరిచ్పో, అదో పీడకల. కలలనీన్ శాశవ్తంగా ఉండవు. పీడ కలలు కూడా అంతే. ఇది కూడా అంతే. అలాంటిదే. అలాంటి వాటిని గురుత్
తెచుచ్కుంటే బాధ మాతర్ం మిగులుతుంది. అందుకని వాటిని గురుత్ చేసుకోకూడదు” అంటూంటే ఆమె గొంతు వణికింది. నాకు తెలుసోత్ంది
అమమ్ ఏడుసోత్ందని.
నేను ఏడవలేదు. అమమ్ఏడిచ్ ననున్ బాల్క మెయిల చేసోత్ంది, ఇది అంతా ఓ నాటకం. ఈ ఇమోషన నిజం కాదు. దీనికి నేను లొంగ
కూడదు. కానీ అమమ్ని ఇపప్డు ఎదిరించలేను. ఎదిరించి గొడవ పెటట్దలుచు కోలేదు. నానన్గారు ఇంటోల్నే ఉనాన్రు,మధయ్లో వచిచ్
కలగచేసుకుంటారు. అపప్డు మళీళ్ అమమ్ని నానన్గారు ఏదో అంటారు. అసలు విషయం పకక్దారోల్కి వెళుత్ంది వాళిళ్దద్రూ
దెబబ్లాడుకుంటారు. అందుకే నా మూలంగా వాళళ్ మధయ్ గొడవ పెటుట్కోదలుచ్ కోలేదు.
నిశశ్బధ్ంగా ఉనన్ ననున్చూసింది. “ పద పద. కాఫీ తాగితే కొంచెం తేరుకుంటావు. రా ” ఓ రెండు సారుల్ అని గదిలోంచి
వెళిళ్పోయింది.
నేను మొహం కడుకుని నా కాఫీ గాల్సు తెచుచ్కుని , కిటికీ లోంచి బయటికి చూసాను. ఆరో అంతసుథ్లోని కిటికి అది. కాలేజీలకి
వెళేళ్ వాళుళ్,ఆఫీసులకి వెళేళ్ వాళుళ్, వెళుత్నాన్రు. సూక్లు పిలల్లు వాళళ్ బసుస్కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు వాళళ్ పకక్నే ఆ పిలల్ల సంచులు
మోసూత్ పెదద్వాళుళ్. అందరూ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. పిలల్లు,అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. నేనూ అలాగే సూక్లుకెళాళ్ను. అలాగే
బసుస్కోసం ఎదురు చూసూత్ నా తోటి పిలల్లతో ఆడుకునాన్ను. అపుప్డు జీవితం గురించిన ఏం ఆశలేల్వు. జీవితం నుంచి ఏమీ ఆశించ లేదు.
జీవితం అంతా ఇలాగే హాయిగా ఉటుందనుకునాన్ను. ఆ వయసులో నాకేం కలలేల్వు. కానీ నా బదులు అమమ్ ఆ కలలు కనింది. ఇపుప్డు
అకక్డునన్ ఆ తలుల్లు కూడా అంతే. ఏవే పెదద్ ఆశలు, కలలతో ఉండి ఉంటారు .ఎందుకో ఒకసారి అనిపించింది. ఈ ఆరో అంతసుథ్ నుంచి
కిందకి దూకితే ఏమవుతుంది ? చచిచ్ పోతానా. ఆ పిలల్ మధయ్ పడిపోతే.
ఇలా ఊహిచుకుంటూనన్ కొదీద్ భయం వేసోత్ంది. భయం గుపెప్టోల్ నేను. చెమటుల్ పటెట్సుత్నాన్యి. ఈ మధయ్ రాతిర్ళుళ్ నిదర్
లేకపోవడం వలల్ లోపల ఏదో లా అవుతోంది. కడుపు లోంచి ఏవో పులల్టి రసాలు పైపైకి వచెచ్సుత్నాన్యి. కిందకి మళీళ్ చూసాను. కళుళ్
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తిరిగినటల్యింది. వాంతి వసుత్నన్టల్వుతోంది. వెంటనే బాతూర్ంలోకి వెళాళ్ను. కాఫీ అంతా బయటికి వచేచ్సింది. మంచం దగగ్రికి వచేచ్సాను.
బాగా నీరసంగా ఉంది. కాళుళ్పైకి పెటుట్కుని మంచం మీద కూచునాన్ను.
నీకేం కాలేదు. ఏం పరావ్లేదు, అని ననున్ నేను ఓదారుచ్కునాన్ను. అయినా లాభం లేకపోతోంది. ఏదో అవుతోంది. నాకేం
అవుతోందో తెలీడం లేదు. గడియారం వైపు చూసాను. ఇంకాసేస్పు అయితే నేను కాలేజీకి వెళళ్డానికి తయారవాలి . కాలేజీ,పుసత్కాలు, పిలల్లు
, ఏదో భయం. ఊపిరి పీలచ్డానికి రావడం లేదు. ఏదో నొకుక్కు పోతోంది. చచిచ్ పోతానా. చచిచ్ పోతే ఏం జరుగుతుంది ,ఏం తెలీదు. పకక్న
ఏం జరుగుతోందో ఏం తెలీదు. అమామ్ వాళుల్ అనేది ఏదీ వినపడదు. అమమ్ ఏడుపు వినిపించదు. అంతలో అమమ్ మాటలు వినపడాడ్యి.
మామూలుగా అయిపోయాను. ఏం చేయాలో అరథ్ కాక , వెంటనే వంటింటోల్కి వెళాళ్ను. అమమ్ నానన్గారికి రెండోసారి కాఫీ తయారు
చేసోత్ంది. నా రాక గమనించి తల ఎగరేసింది. ఏఁవిటనన్టుల్గా చూసింది. నేను వెంటనే వంట గటుట్ని ఆనుకుని ఒకక్సారి గటిట్గా ఏడేచ్సాను
ఎకిక్ళుళ్ పెటేట్సుత్నాన్ను.
“ ఏంటిది.చినన్ పిలల్లా? ఎందుకంత ఏడుపూ ? ఏం జరిగింది? ” అంటూ కంగారుగా భయంగా

ననున్ పటుట్కుని దగగ్రికి

తీసుకుంది.
నాకే తెలీదు ఏం జరిగిందో. ఏం జరుగుతోందో, అలాంటపుప్డు ఏం జరగలేదు అని ఎలా చెపాత్ను. అందుకని ఏం చెపప్లేదు. కాని
“భయంగా ఉంది” అని మాతర్ం అనాన్ను.
“నినన్ కాలేజీలో ఏదైనా గొడవ జరిగిందా?”
తల అడడ్ంగా ఊపాను.అసలు నినన్ కాలేజీలో ఏం జరిగిందో గురేత్ లేదు.
“ ఏం లేదు అంతా బాగానే ఉంది ” ఏదో తోచింది చెపేప్సాను.
ఎంత మెలిల్గా మాటాల్డుకునాన్, నానన్గారికి కొంచెం వినపడింది. అమమ్ ఏదో అనబోతూంటే అమమ్ నానన్ని చూసి ఆపేసింది.
అంతలోనే వంటింటోల్కి నానన్ వచిచ్ నా పకక్న నుంచునాన్రు. ఏం జరిగిందనన్టుల్గా మా ఇదద్రిని చూసారు.
అమమ్ చెపిప్ంది అంతా వినాన్రు. వెంటనే నా వీపు మీద రాసూత్ అనాన్రు.
” ఏంకాదు.అంతా మామూలుగా అయిపోతుంది ” అని అనాన్రు. ఎంతో మృదువుగా. ఆ ఆపాయ్యతకి ఇంకా ఏడుపొచిచ్ంది.
కానీ అంతా మామూలుగా అవడం లేదు. నా ఏడుపు ఇంకొంచెం ఎకుక్వైంది. అమమ్ ననున్ వంటింటోల్నే ఉనన్సింక దగగ్రికి
తీసుకెళిల్, కుళాయి తిపిప్,చలల్టి నీళళ్తో నా కళూళ్,చెంపలూ,మొహం కడిగింది. తన కొంగుతో తుడిచింది. ఆ తడి చేతులతో జుటుట్ని,అటూ
ఇటూ దువివ్నటుల్గా దువివ్, పైకి తోసింది. నేను చినన్పిలల్లా అనీన్ చేయించు కునాన్ను. ఏడుపు ఆపాను.
వాళళ్కి ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు. వంటింటోల్ంచి ననున్ భుజం పటుట్కుని డార్యింగ రూం లోకి తీసుకొచిచ్ కూచోపెటాట్రు. నానన్
మంచి నీళుల్ తెచిచ్ తాగించారు. ఆ తరావ్త ఆ గది లోనే అటూ ఇటూ చాలా సీరియస గా ఆలోచిసూత్ తిరుగుతునాన్రు.
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“ ఇనిన్ ఏళళ్లోల్ ఇలా ఎపుప్డూ అవలేదు.ఇంత గటిట్గా ఎపుప్డూ ఏడవలేదు.కొతత్గా చేరింది కదా. రాగింగ అదీ చేసారేమో. అది
గురొత్చిచ్ ” ఆగి, అనాన్కా తిరిగి అటూ ఇటూ నడవడం మొదలెటాట్రు.
“ కొతత్ ఎందుకయింది. చేరి ఆరు నెలల పైనే అవుతుంది. కొతత్లో రాగింగ చేసారంది కాని, అది కూడా ఓ నాలుగు రోజులేనట,
నేను అనీన్ కనుకుక్నాన్ను. ఇది దాని పర్భావం కాదు”
“ మరి,ఏఁవై ఉంటుంది.ఈ మధయ్ బొటానికల టూర వెళాళ్రు అకక్డేదైనా జరిగి ఉంటుందా? ”
“ లేదు, ఆ టూరుకి ఈ సంవతస్రం ఇంకా వెళళ్లేదు. మీరంటునన్ది లాసిట్యర ది ”
“ పార్కట్కలస్ డిసెక్షనస్ వాటికి భయపడిందేమో చదువు అలాంటిది. కొతత్ వాతావరణం, టైం పడుతుంది. అంతేనా ” అని ననున్
చూసారు.
నాకేం చెపాప్లో తెలీలేదు. నిజానికి డిసెక్షనస్ అవీ ఇంటర నుంచే ఉనాన్యి. అది నానన్ మరిచ్పోయారు.
“అదేం అయి ఉండదు. మొనన్ రెండు సారుల్ పరీక్షలు పెటాట్రుట, వాటిలో మారుక్లు బాగానే వచాచ్యిట. ఏదో కంటెసట్ లో ఫసట్ పైరజ
వచిచ్ందని చెపిప్ంది. ఇంకేదైనా కారణం కావచుచ్. ఆ ఉతత్రాల మూలంగానా.
ఉతత్రాల మూలంగా అంటారా ” నేను అకక్డ లేనటుల్గానే మాటాల్డుకుంటునాన్రు . ఆ మాటలు తనలో తనే అనుకుంటూ, వెంటనే
గురొత్చిచ్నటుల్గా అమమ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. గడడ్ం పటుట్కుని మొహం ఎతిత్ నా మొహంలోకి చూసింది.
“ ఉతత్రాల మూలంగానా?” నా మొహంలోకి చూసూత్ అంది.
కాదనన్టుల్గా తల అడడ్ంగా ఊపాను. అది నిజం కాదని నాకు తెలుసు. అవునని చెపప్లేను. నా ఈ పరిసిథ్తికి మీరే కారణం , మీ
మూలంగానే నాకు పిచిచ్ పటేట్టుల్ంది అని అనలేను.
“ఉతత్రాల మూలంగానే అని నాకనిపిసోత్ంది ’’ అని నానన్తో అని, నాపైపు తిరిగింది.
“అలా కాలిచ్నందుకేనా. దానికి భయపడాలిస్ందేం లేదు. ఒకవేళ కాలాచ్మే అనుకో,మేము మంచి పనే చేసాం. ఈ పరాయి
మొగవాళళ్ ఉతత్రాలకి నీ జీవితంతో పని లేదు. జీవితంలో వాటికి చోటు లేదు. అలాంటివి ముందు ముందు నీ వివాహ బంధానిన్ విచిఛ్నన్ం
చేసాత్యి. ఈ ఉతత్రాల మూలంగా సంసారాలోల్ ఎనోన్ జరగకూడనివి జరిగాయి. ఇలాంటివి ఎనోన్ వినాన్ం. చూసాం,సినిమాలూ, టీవీలో
కథలూ. అందుకే,నీకు అలా జరగకూడదు. మేము ఏం చేసినా నీ మంచికే అని నువవ్నుకోక్వాలి ”
అమమ్ఏదో అంటోంది. వినపడడంలేదు,పెదవులు కదులుతునాన్యి. నాకేం చెపాప్లో తెలియలేదు. ఎందుకో చేతులు
చలల్పడిపోతునాన్యి. గది అంతా చినన్గా అయిపోయింది. ఎవరో గొంతు ని నొకెక్సుత్నన్టుల్గా ఉంది. ఊపిరి అందడం లేదు.ఎకక్డికో ,ఏదో
లోయలోల్కి వెళిల్పోతునన్టుల్గా అనిపిసోత్ంది. నాలుగువైపుల నుంచి నొకెక్సుత్నన్టాల్గా ఉంది. అకక్డే ఉనన్ అమామ్ నానన్ మాటాల్డుకుంటూనే
ఉనాన్రు. కానీ నేను విన దలుచ్కోలేదు. ఎకక్డినుంచో అమమ్ మాటలు వినపడుతునాన్యి.
“ ఎలా ఉంది? ఇపుప్డు పరవాలేదా?” నేనేం జవాబు ఇవవ్లేదు. ఇవావ్లనిపించలేదు.
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అమమ్ తల మీద చేయి వేసి నిమురుతోంది. నానన్ నా వీపు మీద రాసుత్నాన్రు.
“ ఏం భయం లేదు. నీకు మేం ఉనాన్ం. నీకేం కాలేదు. నువువ్ మామూలుగా అయిపోతావు కాసేస్పు కళుళ్ మూసుకుని దేవుడిని
తలుచ్కో ” నానన్ నా దగగ్రికొచిచ్ నుంచునాన్రు. ననున్ మెలిల్గా కూచోపెటాట్రు.
నానన్ అనన్టుల్గానే కళుళ్ మూసుకునాన్ను . కాసేస్పు అయాయ్కా కళుల్ తెరిచాను. నిజంగానే భయం కాసత్ తగిగ్నటల్నిపించింది.
కొంచెం పరవాలేదు. అమామ్ నానన్ ఆందోళనగా, ఆతృతగా చూసూత్ కనిపించారు. “ఏం జరిగింది ? రేపేమైనా పరీక్ష ఉందా? బాగా
చదవలేదేమో కదా అవునా ? ”
పరీక్ష ఏమీ లేదు అనన్టుట్ తలని అడడ్ంగా ఊపాను. వాళళ్ మాటలకి నేనేం మాటాల్డ లేదు. కానీ నాకు ఎందుకిలా అవుతోంది.! దేనికి
భయ పడుతునాన్ను.!
“ ఏదో యాంకైస్టీ.అంతే ఇంకేం లేదు.అంతకు మించి ఏంలేదు. రేపటికి అంతా మామూలై పోయీ సదుద్కుంటుంది. ఇవాళ కాలేజీకి
వెళళ్కక్రేల్దు ” అనేసారు. వాళుళ్ అనకపోయినా నేను వెళళ్ దలుచుకోలేదు. ఇలుల్ కదలాలని లేదు. గదిలోనే ఒంటరిగానే బావుంది. అందుకే
ఆరోజంతా గదిలోనే బయటికి రాకుండా గడిపాను.
మరాన్డు కాల్సులునాన్యి. పార్కిట్కలస్ ఉనాన్యి. ఇంటోల్ వాళుళ్ వెళాత్వా అని అడగలేదు. నేను కూడా వెళాత్నని అనలేదు.
“ ఈ రోజు విశార్ంతి తీసుకో. అంతా బాగా అయిపోతుంది. రేపు కాలేజీకి వెళళ్చుచ్లే ”అని అనాన్రు.
ఆ రోజంతా నా గదిలోనే గడిపాను.మంచం మీదే పడుకునాన్ను. చదవాలని కూడా అనిపించలేదు. కవితలు రాయాలనిపించలేదు.
నోటస్ రాసుకోవాలి . జువాలజీ రికారడ్ సబిమ్ట చేయమనాన్రు. అది చేసుకోవాలి. కానీ అది కూడా రాయాలనిపించ లేదు. ఇవనీన్ ఇదివరకూ
కూడా చేసాను. అపప్డునన్ ఉతాస్హం ఇపుప్డు లేదు.
ఆ మరాన్డు కూడా వెళళ్లేదు. అమమ్ గదిలోకి వచిచ్ంది కానీ ఏమీ అడగలేదు. నేనుకూడా చూసీ చూడనటుల్గా కళుళ్ మూసుకుని
ఉనాన్ను. దగగ్రగా వచిచ్ నా నుదుటి మీద చేయవేసి చూసింది.సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఫోన వచిచ్ంది. అమమ్ ఫోను అందుకోడానికి వెళిళ్ంది.
“హలో” అంటూ తీసింది. అవతల నునన్ది ఎవరో కానీ అమమ్ కొంచెం గటిట్గా సమాధానం ఇసోత్ంది
” శృతికి కొంచెం బాగా లేదు. ఫోను వరకూ కూడా రాలేదు . అందుకని మాటాల్డదు. కాలేజీకి వచిచ్నపుప్డు మాటాల్డుతుంది ”
అంటూ టకుక్న పెటేట్సింది. తను ఏం మాటాల్డిందో నాకు వినపడింది. అయినా ఆ సంగతి అమమ్ నాతో చెపిప్ంది. అమమ్ జవాబిచిచ్న తీరుని
బటిట్, ఆ ఫోను పర్దుయ్మన్ దగగ్రి నుంచి అయి ఉంటుంది నేను ఎందుకు రావడం లేదో కనుకుందామని పర్దయ్మన్ ఫోన చేసి ఉంటాడు.
నేను డిగీర్లోకి వచాచ్ను, ఐనా నాకు సూక్లోల్ పెటిట్న పాత రూలస్ ఇపప్టికీ వరిత్సాత్యి. అపుప్డూ అంతే, నాకెవరైనా ఫోన చేసేత్
మొగపిలల్లైతే, మాటాల్డనిచేచ్దీ కాదు. ఇపుప్డూ అంతే.
రేపు కాలేజీకి వెళిళ్నపుప్డు పర్దుయ్మన్ కనిపిసాత్డు. అడుగుతాడు. నేను సంజాయిషి ఇచుచ్కోవాలి. నేను ఇంటోల్ ఎందుకునాన్నో
చెపాప్లి. ఏం చెపప్ గలను ? ఎలాంటి సంజాయిషీ ఇచుచ్కోగలను?
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