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"అలాగే ఏడుసూత్ కిర్ంద పడి వుండు. మోకాళుల్ పగిలిపోయాయి, కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి అంటూ ఏడుసూత్ పడి వుండు. ఛ ఛా, మగాడిలా
తయారయియ్ంది? అదే మగాడెవరనాన్ అయితే నొపుప్లంటూ ఇలా రోడుడ్ మీద ఏడుసూత్ డొలుల్తూ పొరుల్తూ పడి ఉండడు".
————
మూడు సంవతస్రాల కిర్తం పర్తి రాతిర్ మాదిరిగానే ఇంటోల్ అందరమూ కలసి భోంచేసుత్నాన్ం.
"నాకు ఆఫిర్కా వచిచ్ంది" అనాన్డు మా ఎనిమిదేళల్ అబాబ్యి.
"ఓ, నాకు ఆసేట్ర్లియా" వచిచ్ంది అనాన్ను నేను.
మా ఆరేళల్ అమామ్యి బికక్ మొహం పెటిట్, "మిగిలింది నారత్ అమెరికా, సౌత అమెరికా మాతర్మే, నాకు వదద్ంటే వదుద్" అనన్ది.
"ఇదిగో మీ అమమ్ ఏషియా చేసోత్ంది, తీసుకో" అనాన్ నేను.
"అసలు, ఏషియా, యూరప అనటం ఎందుకు, మొతత్ం ఒకటే కదా" అంటూ పాయింటు లేవ దీసాడు మా అబాబ్యి.
మా మలిల్క చపాతీలు చేసినపుప్డలాల్ వాటికి రక రకాల పేరుల్ పెటిట్ జోక చేసూత్ వుంటాము నేనూ పిలల్లూ కలసి. తను కూడా హాయిగా
నవువ్తుంది. ఎదురు జోక వేసుత్ంది. కానీ ఈవేళ నవవ్టం లేదు. ఎదో ఆలోచనలో ఉంది. తను తినటం లేదు.
పిలల్లని మాటాల్డకుండా తినమని చెపిప్, తనని విషయం అడిగాను. నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, తన సేన్హితురాలి అకక్యయ్ బెర్సట్ కానస్రుతో
చనిపోయిందని. ఆవిడ సిగుగ్తో రోగం బాగా ముదిరేదాకా ఎవరితోనూ చెపుప్కోలేకపోయింది, వైదయ్ం కోసం వెళల్కపోయింది. జరిగిన ఆలసయ్ంతో
ఒరిగిపోయింది. ఆవిడకి కాలేజీకీ రాబోతునన్ పిలల్లు. తన చినన్పుప్డు తనను కూడా సొంత చెలెల్లి లాగా చూసుకునేదనన్ విషయం ఇదివరకే చాలా సారుల్
చెపిప్ంది. సముదాయించటానికి పర్యతిన్ంచాను. తన మనసుస్లో కూడుకునన్ విచారం, వయ్థ ఒకక్సారిగా భళుల్న కటట్లు తెంచుకునాన్యి. కొనిన్
సందరాభ్లలో ఏమి మాటాల్డాలో, ఏమి చెయాయ్లో తెలవదు, కొనిన్ సంఘటనలు మనలని అచేతనం చేసాత్యి.
కొంత నిదానించిన తరువాత, తన సేన్హితురాలి అకక్ కోసం ఏమీ చెయయ్లేకపోయాను అని వాపోయింది. పోనీ ఇపుప్డనాన్ ఏమనాన్
చెయయ్గలనా అంటూ బాధపడింది. వాళల్ పిలల్లకు సహాయం చేదాద్ము అని నేను అంటే, వాళల్ కుటుంబం చాలా మంచిది, పిలల్ల బాధయ్త అందుకునే వాళుల్
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చాలా మంది ఉనాన్రు అనన్ది. అలా అయితే, బెర్సట్ కానస్ర పరిశోధనకి అందరూ డబుబ్లు ఇసాత్రు, మనము కూడా ఇదాద్ము అనాన్డు మా అబాబ్యి. తనకి
ఎందుకో నచచ్లేదు, డబుబ్లు విదిలించి మనం ఏదో చేశాము అనుకోవాటం చేతులు దులుపుకునన్టుట్ ఉంటుంది అని అనన్ది. కొంత మంది బెర్సట్ కానస్ర
బాధితులకు మదద్తుగా 5K, 10K, ఇంకా మరాథన కూడా చేసాత్రు, నేను కూడా 10K చేసాత్ను, నువువ్ కూడా వీలయితే కొంచెం దూరం నడువు అని
చెపాప్.
తను వెంటనే, “ఏం ననున్ నడవమంటునాన్రు, మీరేమో 10K అంటునాన్రు, నా సేన్హితురాలి అకక్ నాకు కూడా అకక్యేయ్, ఆ మాతర్ం నేనూ
పరుగెతత్గలను” అని అనన్ది.
"నువావ్, బొదుద్గా ముదుద్గా బంతిమలెల్ లాగా ఉనాన్వు, ఎతుత్ పలాల్ల రోడుడ్ మీద నువు వెళుత్ంటే డొలుల్కుంటూ వెళిల్నటుట్ వుంటుందేమో" అనాన్ను.
ఛివాలున తల ఎతిత్, ముకుళించి, శూలాల లాంటి చూపులతో, ననున్ చూసింది. అసందరభ్పు హాసయ్ం అపహాసయ్మై వికటించిందని నాకు అరథ్మయియ్ంది.
ఏదో చెపప్బోయాను. తను లేచి చెపుప్లు వేసుకుని రుస రుసా బయటకు వెళిల్ంది. ఒక నిమిషం చూసాం, లోపలికి రాలేదు.
పిలల్లని భోజనం పూరిత్ చేయించి, పిలల్లతో కలసి టేబిల సరాద్ను. పిలల్లని పొడుకోమంటే పొడుకోలేదు. అందరమూ కలసి టీవీ చూసూత్ తన
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ం. తను వెళిల్ గంట దాటింది, రాతిర్ తొమిమ్దినన్రర్యియ్ంది. సరే, కోపంగా ఎటు నడుచుకుంటూ వెళిల్ందో నేను చూసి వసాత్నన్ంటే,
పిలల్లు కూడా వసాత్మనాన్రు. అందరం కలసి బయట పడి ఐదు నిమిషాలు నడిచేటపప్టికి తను తిరిగి వసూత్ ఎదురయియ్ంది. పిలల్లు ఒకక్సారిగా పోటీలు
పడుతూ వాళల్ అమమ్ దగగ్రికి పరిగెతిత్, తన చుటూట్ రెండు రౌండులు గిరుర్న తిరిగి, అమమ్ నెమమ్దిగా, కొండ పైకి ఎకక్లేని సీట్ం ఇంజనులా రొపుప్కుంటూ
రోజుకుంటూ బుస కొటుట్కుంటూ వచేచ్సుత్నన్దని, నాకు కనిపించిన విషయానేన్ గటిట్గా చెపాప్రు. తను వినన్ది. ఇంటిలో ఎవరూ, ఏ రోజూ కోపంగా
నిదర్పోకూడదు అనన్ మా ఇంటి నియమం తపిప్ంది. ఆ రాతిర్ మొదలుకుని వారం రోజులు మా ఇదద్రి మధయ్ మాటలు లేవు.
తరువాత ఆదివారం వేకువన నేను జాగింగకి వెళుతూ, తను నాతో పాటు వసేత్ ఇదద్రమూ కలసి కాసేపు నడవచుచ్ అని చెపాప్. తన మనసు కాసత్
చలల్పడినటుట్ంది, తనుకూడా వచిచ్ంది. కొంచెం దూరం నడిచిన తరువాత తనని బెంచి మీద కూరోచ్మని చెపిప్ నేను జాగింగ చేసుత్ంటే తను కూడా నా
వెనుక నడవటం మొదలుపెటిట్ంది. ఇంటికి వచిచ్న తరువాత, "రేపటి నుండి మీ కాఫీ మీరే పెటుట్కోండి, నేను ఇక నుంచి ఉదయం వాకింగకు వెళిల్
వసాత్"ననన్ది.
రెండు సంవతస్రాల కిర్తం ఆదివారం ఉదయం పిలల్లు ఇంకా నిదర్లేవని పర్శాంతతలో, కిటికీ పర్కక్న కూరుచ్ని పుసత్కం చదువుకుంటునాన్ను. ఒక పాతిక పేజీలు
చదివేటపప్టికి మా మలిల్క కబురుల్ మొదలుపెడుతుంది. నేను ఊ కొడుతూ ఉంటాను. ఓ అరగంట తరువాత నావి వటిట్ "ఊ"లే, ఏమీ వినటం లేదని
నిరాధ్రణ చేసుకుని, విసుకుక్నన్ తరువాత, పిలల్లని లేపటం మొదలు పెడుతుంది. నేను జాగింగకి వెళాత్ను.
అటువంటి కర్మం మారింది. “వచేచ్ ఆదివారం బెర్సట్ కానస్ర కోసం నిరవ్హిసుత్నన్ రనిన్ంగ రేసలో 10Kలో పరిగెతుత్తునాన్ను, ఈవేళ పార్కీట్స
కోసం వెళుత్నాన్ను” అని పర్కటించింది. ఊ కొటట్టం మరచిపోయి తల ఎతిత్ చూసేత్ రనిన్ంగ షూస, టార్క పాంటస్, టీ షరటతో సాకాష్తక్రించింది. వసుత్నన్
నవువ్ని బిగపటిట్, "పోనీ 5K నడవరాదూ" అనాన్. బిగపటిట్న నవువ్ని తను పసిగటిట్నటుట్ంది, చాలా కోపం వచిచ్ంది. "ఇక నుంచి ఆదివారం ఉదయం మీ
కాఫీ మీరే పెటుట్కుని మీరే చేసుకుని పిలల్లకు కూడా ఏమనాన్ చేసిపెటట్ండి. నేను 10K చేసేది మాతర్ం ఖాయం." అంటూ రుస రుసలాడుతూ వెళిల్ తలుపు
భళుల్న వేసి మాయమయియ్ంది.
కొతత్ పర్శాంతతలో చదువుతునన్ పుసత్కం పూరిత్ చెదాద్మనుకుంటే, పేజీ కదలలేదు. సరే, నేను కూడా తనకి తోడుగా పరిగెతత్టానికి బయలుదేరా.
ఎదురుగా మిటట్ పైకెకుక్తునన్ రోడ పర్కక్నునన్ పుట పాత మీద నడుము మీద చేతులు పెటుట్కుని కషట్బడుతూ ఎకుక్తూ తను కనిపించింది. దగగ్రకి వెళిల్, "ఆ
నడుము మీద చేతులేమిటి, నినున్ నువువ్ తోసుకుంటూ ఎకుక్తునాన్వా" అని జోకా. తనకి వెటకరించింది. కళుల్ చిటిల్ంచి నా పైకి ఒక ఆగేన్యాసాత్ర్నిన్ వేసి,
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ఫుట పాత దూకి పరుగెతత్బోయింది. ఆ తొందరలో రోడుడ్కి ఉనన్ చినన్ గుంతలో కాలు పడి, ముందుకు తూలి ఫుటపాత మీద నుదురు కొటుట్కుని బాగానే
దెబబ్ తగిలింది.
హాసప్టల ఎమరజ్నీస్ రూంలో నరుస్ తనని ననున్ మారిచ్ మారిచ్ చూసి, "ఆడవాళల్ మీద ఇలా చెయియ్ చేసుకుంటే, మేం పోలీసులని పిలవాలి"
అనన్ది. మతి పోయింది. అలాగే పిలువు, కానీ ముందు కటుట్ కటట్మనాన్. ఏమనుకుందో ఏమో, మా మలిల్క తనంతటకు తానే నరుస్కు నచచ్ చెపిప్ంది, ఈ
విషయంలో నా తపేప్మీ లేదని. నరుస్ కటుట్ వేసేంత సేపూ నా వైపు అనుమానంగా చూసూత్నే ఉంది.
వారం రోజులు గడిచాయి. శనివారం రాతిర్, తెలల్వారిన తరువాత మా మలిల్క 10K పరిగెతాత్లిస్ందే అని పటుట్ పటిట్ంది. ఈ కటుట్తో ఏం
పరిగెతుత్తావు అని నచచ్ చెపప్బోతే, ఏది ఏమైనా వెళాత్నని భీషిమ్ంచింది. రెండో రోజు బెర్సట్ కానస్ర 10K రేసలో నేను కూడా తనతో పరిగెతత్టం
మొదలుపెటాట్. మొదటి మైలు తను పార్యాసపడుతూ పరిగెతిత్ంది. పోనీలే మిగతా దూరం ఇదద్రం కలసి నడుదాద్మంటూ నేను ఆగితే, చురుకుక్మనే పకక్
చూపు చూసి, వేగం పెంచి పరుగందుకుంది. పది అడుగులు వేసిందో లేదో కాలు బెణికి పర్కక్కి పడింది. ఆ పడటం ఆపుకోవటం కోసం తన చేతిని అడడ్ం
పెటట్బోయి, మణి కటుట్ విరిగి మోచేయి కొటుట్కుపోయింది.
మళీల్ ఎమరజ్నీస్ రూముకి పరుగు. వారం కిర్తం చూసిన నరేస్. గృహ హింస కిర్ంద అరెసట్ చేయించుతాను, పోలీసులకి ఫోన చేసాత్ను అంటూ నానా
రభస చేసింది. మొతాత్నికి కటుల్ వేసింది. ఇపుప్డు తనకి నుదుటి మీద ఒక పెదద్ బాండెయిడ, చేతికి కటూల్, కాలుకి కటూల్. ఇంటికి తీసుకు వసేత్ పిలల్లు
కూడా ననున్ అనుమానంగా చూసారు.
సాయంకాలం తనకి టీ నేనే చేసి ఇచిచ్, కాసత్ నిదానించిన తరువాత, "ఈ దెబబ్లు కూడా ఒక దెబబ్లేనా, అదే మగాళల్యితే ఇవేమీ పటిట్ంచు
కోకుండా 10K పూరిత్ చేసే వాళుల్. బొండుమలెల్ లాగా ఉనాన్వు, నీకెందుకు ఈ పరిగెతత్టం, అందరూ నేను నినున్ ఏదో చేశాను,
హింసించానని అనుకోవటం” అని అనాన్.
తను ఒకక్ ఉదుటన లేచి నిలబడి, తల ఎగరేసి, ఒదులుగా ఉనన్ జుటుట్ను వెనకిక్ లాగి బిగకటిట్, కను గుడుల్ మిటకరించి,”నేను వచేచ్ సంవతస్రం
10K చెయయ్టం ఖాయం. నేను రేపటి నుంచి ఉదయమే గంట సేపు పరిగెతత్టం ఖాయం. పిలల్లని లేపి నేను వచేచ్టపప్టకి సూక్లుకి తయారుచెయయ్ండి"
అంటూ మిరిగుడల్తో ఉరిమింది.
రెండవ రోజు అనన్ంత పనీ చేసింది. ఉదయమే కుంటుకుంటూ పరిగెతత్టానికి వెళిల్ంది. హాయిగా జరిగే జీవితం మారింది. పిలల్లని నిదర్
లేపటంలో ఉనన్ కషట్ం తెలిసి వచిచ్ంది.
ఒక సంవతస్రం కిర్తం ఆదివారం సాయంకాలం అందరమూ కలసి పిలల్లకు నచిచ్న సినిమా టివీలో చూడడం అలవాటు. అలా ఆ రోజు చూసుత్నన్ సినిమాలో ఉనన్ ఒక
తలిల్ ఉనన్టుట్ండి తన బిడడ్కు పాలు పటట్బోతూ ఇబబ్ంది పడుతునన్ దృశయ్ం. మా అబాబ్యి "ఓ" అంటూ ముఖం పకక్కి తిపుప్కుని, కళుల్ మూసుకునాన్డు.
మా అమామ్యి, ఏం నువువ్ చినన్పుప్డు పాలు తాగలేదా? అని అడిగింది. పిలల్ల పోటాల్ట పెరగబోయింది. నేను సినిమా ఆపాను.
“ముందు ఆ తలిల్ ఎందుకు ఇబబ్ంది పడుతునన్దో ఆలోచించావా” అని మా అడిగింది మలిల్క. "ఏమో, నాకేమైనా బెర్సట్స్ ఉనాన్యా, నాకేం
తెలుసుత్ంది?" అనాన్డు మావాడు.
"మరి నాకే ఆ ఇబబ్ంది వసేత్ ..." అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోయింది మలిల్క. పిలల్లు ఒకక్సారిగా కంగారు పడాడ్రు. తనకి ఆ సమసయ్ లేదని వాళల్ని
సముదాయించి, తను కొనసాగించింది. "మనుషులనన్ తరువాత అందరికీ ఏదో ఒక సారి ఆరోగయ్ం దెబబ్ తింటుంది. కొనిన్ రకాల కానస్ర ఆడవాళల్కు
మాతర్మే వసాత్యి. అవి ముందు తెలుసుకుంటే చాలా వరకు చికితస్ ఉంటుందనన్ విషయం తెలియని వాళుల్ చాలా మంది ఉనాన్రు. నీకు మీ అమమ్ ఎంత
ముఖయ్మో, అందరికీ వాళల్ అమమ్, అకాక్ చెలెల్ళూల్, కూతుళూల్ అంత ముఖయ్మే కదా" అనన్ది. అవునన్టుట్ తల ఊపాడు మావాడు.
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దాయ్రిథ్

"ఇపప్టికీ చాలా మంది ఆడవాళుల్ సిగుగ్తో తమకునన్ ఆరోగయ్ విషయం గురించి అంత తొందరగా చికితస్ కోసం వెళల్రు. ఎంత ముందుగా బెర్సట్
కానస్ర చికితస్ మొదలుపెడితే, అంత ఎకుక్వగా కానస్రుని తీసివేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి నీలాగా మొఖం వికారంగా పెడితే, అదేదో తపుప్
అనుకుని డాకట్రు దగగ్రకి వెళల్కపోతే ఇంకొక అమమ్కి ఎంత కషట్మో కదా" అనన్ది మా మలిల్క. మా పదేళల్ అబాబ్యి "అవును నిజమే, ఇంకెపుప్డూ అలా
చెయయ్ను", అని అనాన్డు. ఇంకా కొంచెం సేపు ఈ విషయం గురించి పిలల్లకి వివరించింది. తన సేన్హితురాలి అకక్ గురించి, వాళల్ పిలల్ల గురించి
చెపిప్ంది. తన సేన్హితురాలి అకక్ కోసం తను పరిగెతత్టం మొదలుపెటిట్నటుట్ గురుత్ చేసింది.
"మరి బెర్సట్ కానస్ర కోసం నువువ్ పరిగెడితే ఆవిడ మళీల్ బర్తకదు కదా, అలాగే ఇంకొకరికి తగగ్దు కదా, ఉదయమే నువువ్ పరిగెతత్టానికి వెళుత్ంటే,
నానన్గారు అరుసూత్ మమమ్లిన్ నిదర్ లేపుతునాన్రు, అదే నువవ్యితే నెమమ్దిగా లేపుతావు", అనన్ది మా అమామ్యి.
"మనం పరుగెతత్టం బెర్సట్ కానస్ర వచిచ్న వాళల్కి మనం తోడునాన్ము అని చెపప్టానికి. మీకు జవ్రం వసేత్ ననున్ మీ పకక్న కూరుచ్నే
ఉండమంటారు కదా, ఇది కూడా అలాగే. ఇంకా ఈ విషయం గురించి ఎవరూ సిగుగ్పడవలసిన అవసరం లేదు, రోగం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో, ఎవరి
దగగ్రకు వెళితే సరి అయిన వైదయ్ం అందుతుందో అందరికీ తెలియటానికి."
"అలా అయితే మేము కూడా పరిగెతుత్తాము" అనాన్రు పిలల్లు.
"మనం పరిగెతత్టం మాతర్మే కాదు, సందరాభ్నిన్ పటిట్ నువువ్ మీ సేన్హితులతో ఆడుకునేటపుప్డు ఈ విషయం ఏదనాన్ వసేత్ మాటాల్డుకోవటంలో
తపుప్ లేదు. అందరికీ బెర్సట్ కానస్ర గురించి, చికితస్కు వునన్ అవకాశాలను తెలియపరచటానికే పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్, అంటే World Health
Organisation అకోట్బర నెలను బెర్సట్ కానస్ర అవగాహనా మాసంగా పర్కటించింది. ఆ విషయాలు అందరికీ పర్చారం చేయటం కోసమే ఈ పరుగు.
అలాగే ఇంకా ఏమయినా అడగాలంటే, మమమ్లిన్ సిగుగ్ పడకుండా అడగండి" అని అనన్ది.
"అలాగే వచేచ్ ఆదివారం నలుగురమూ బెర్సట్ కానస్ర రనలో 5K పరిగెతుత్దాము" అని అనాన్.
"లేదు, నేను 10K పరిగెతాత్లిస్ందే" అనన్ది మా మలిల్క.
"లేడికి లేచిందే పరుగు. పోయిన సారి నువువ్ ఇలాగే మొదలుపెటిట్, కాళూల్ చేతులూ విరగ కొటుట్కునాన్వు, గుండు మలెల్ లాగా ఉనాన్వు, పేదద్
మగాడిలాగా, అనీన్ చేసాత్నని తయారవుతావు. నువువ్ 10K ఏం చేసాత్వు? మళీల్ ఈ సంవతస్రం కూడానా"? అనటం ఆలశయ్ం, మా మలిల్క వేంటనే నడుము
మీద రెండు చేతులూ వేసుకుని, ముకుక్ మీద నుంచి ననున్ సూటిగా చూసూత్ , ”నేను 10K చేసేదే ఖాయం" అనన్ది.
ఝడుసుకుని తపుప్కునాన్ను. సరే, తపప్దు, పోయిన సారి లాగా కాకుండా కొంత జాగర్తత్ పడి తనకి సెట్ర్చింగ ఎకస్రసైజులు నేరాప్ను. పిలల్లు
కూడా చేరి, వాళల్ కునన్ లేత శరీరాలతో రక రకాలుగా వంకరుల్ తిరుగుతూ సెట్ర్చింగ ఎకస్రసైజులు చేసూత్ వాళల్ అమమ్నీ, ననున్ ఆట పటిట్ంచారు.
ఆ తరువాత ఆదివారం పిలల్లు 5K, నేనూ మా మలిల్క 10K చేసాం. తను కూడా 10K షుమారుగా నాతో పాటే పరిగెతత్గలిగింది. రేస పూరిత్
కాగానే తన చెయియ్ పటుట్కుని, మృదువుగా నొకిక్, "చాలా బాగా చేసావు" అని కంగార్టస్ చెపిప్, "ముదితల నేరవ్గరాని విదయ్ కలదే ముదాద్డి నేరిప్నన" అని
జోకా. వెంటనే కనుబొమమ్లు పైకెతిత్, మెడ సాగదీసి, తల అటూ ఇటూ నెమమ్దిగా ఆడిసూత్, బుస కొడుతూ, కళల్తో కాటేయయ్బోయింది మా
నాగమలిల్. "వచేచ్ సంవతస్రం నేను మరాథన చెసేదే ఖాయం, మీ సహాయం నాకేం అవసరం లేదు, నేను వేరే టర్యినింగకి వెళాత్ను. ఇక నుంచి పిలల్ల
హోంవరక్ బాధయ్త కూడా పూరిత్గా మీదే" అనన్ది.
ఇంటికొచిచ్న తరువాత పిలల్లు కాళల్ నొపుప్లతోనూ, మా మలిల్క మోకాళల్ నొపుప్లతోనూ నాలుగు రోజులు పడక. ఇంటి పనులూ, వాళల్కి
సపరయ్లూ చెయయ్టం నాకు తపప్లేదు. వాళల్కి నొపుప్లు లేకపోయినా తలీల్ పిలల్లు కూడబలుకుక్ని ననున్ ఆట పటిట్సుత్నాన్రేమో అని అనుమానం వచిచ్ంది.
మూడు నెలల కిర్తం -
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పిలల్లకి శలవు రోజు, కానీ నా ఉదోయ్గానికి శలవు లేదు. ఉదయమే తొందరగా ఆఫీసుకు బయలుదేరాను. కారు డైరవ చేసూత్ కొంచం దూరం
వెళుత్ంటే, ఎదురుగా ఉనన్ మిటట్ మీదకు పార్కుతునన్ రోడుడ్ మీద నుంచి సూరోయ్దయం కనిపించింది. ఇంతలో తెలిమంచుపై తేలియాడుతూ, పోనీ టైలని
వయాయ్రంగా ఊపుతూ, సనన్జాజి లాంటి ఓ యువతి , లీలగా, అవలీలగా, కొండ పైకి ఎకుక్తునన్ దారి మీద నుండి సూరోయ్దయంలోకి పరిగెతుత్తూ
కనిపించింది. దగగ్రగా వెళిల్నపుప్డు ఓర కంటితో చూసేత్, మా మలిల్క.
ఆశచ్రయ్ం నుంచి తేరుకుని, బేర్క వేసి కిటికీలో నుంచి, "ఓయోయ, సనన్జాజి పిలల్, నీది ఏ కాలేజీ, నాతో పోటీకి వసాత్వా" అంటూ కనున్ గీటి,
సీటీ కొటిట్, కొంటెగా పాట అందుకునాన్. తను తల కొంచెం పకక్కి తిపిప్ "ఏమనుకుంటునాన్రు" అనన్టుట్ కనుబొమమ్లూ, తల ఎగరేసింది. నాలుక బయట
పెటిట్ ననున్ వెకిక్రించి, ఉనన్టుట్ండి లేని కోపానిన్ పర్దరిశ్ంచి, అటు పర్కక్ వునన్ రోడుడ్ లోకి తిరిగి మాయమయియ్ంది. నేను పాట పాడుకుంటూ డైరవ
చెయయ్టం మొదలుపెటాట్.
ఆఫీసు చికాకుల మధయ్ ఇరుకుక్ంటునన్ సమయంలో, ఇండియాలో మా అమమ్ దగగ్ర నుండి ఫోన వచిచ్ంది. సామానయ్ంగా ఈ సమయంలో అమమ్
ఫోన చెయయ్దు. ఖంగారు పడుతూ ఫోన తీసేత్, "కోడలు పిలల్కు ఏమయియ్ంది, ఆరోగయ్ం బాగానే ఉందా, మీరు సరిగాగ్ ఉంటునాన్రా? ... దొంతర మలిల్ లాగా,
నిండుగా ఉండేది, మరీ తీగ మలిల్ లాగా సాగి ఏలాడుతునన్ది" అంటూ దండకం మొదలుపెటిట్ంది. మొతాత్నికి అరథ్మయియ్ంది. నా సనన్జాజి పొగడత్కు
పొంగిపోయిన మా మలిల్క, పరుగెతిత్ వచిచ్న అలసట ముఖంతోనే సెలీఫ్ తీసుకుని, వాళల్ ఇంటికీ, మా ఇంటికీ ఫోనలో పంపి, తను ఆఫీసుకు వెళేల్
హడావిడిలో ఇంకా ఏం చెపప్కుండా వెళిల్ంది. ఆ ఫొటో చూసి అకక్డ మా అమమ్ ఖంగారు. సరిద్ చెపేప్టపప్టికి నాకు తల వాచింది.
అలా ఫోన పెటాట్నో లేదో, మా మావగారి దగగ్ర నుంచి ఫోన. "అలుల్డుగారూ, ఏవనాన్ విషయాలు ఉంటే మనం మాటాల్డుకుందాం, ఏ
విషయమూ తొందరపడవదుద్, అమామ్యేదో చాలా కలత పడి మరీ అంతగా చికిక్పోయింది" అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయారు. అపప్టికే తల వాచిన
నేను, అంతకంటే బిరుసుగా, "మీ పని మీరు చూసుకోండి, అనవసరంగా మా విషయాలలో కలగచేసుకోవదుద్" అని అనాన్. "అంటే, పసి పిలల్లు, వాళల్
సంగతి కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదాండీ ..." అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయారు. నాకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ ఏవో నాలుగు మాటలు అంటే "మేము ఫైల్ట టికెట
ఇపుప్డే ఇంటరెన్టలో కొనాన్ం, వచేచ్ ఆదివారం వచేచ్సుత్నాన్ం అంటూ పర్కటించారు.
ఈవేళ ఉదయం మూడునన్రర్కే లేచి తనని మరాథన రేస దగగ్ర దింపటానికి బయలుదేరాను. ఎండ పెరగక ముందే రేస పూరిత్ చేయాలనన్ ఉదేద్శంతో
మరాథన ఉదయం ఐదు గంటలకే పార్రంభం. కొనిన్ వేల మంది పాలొగ్ంటునటుల్నాన్రు. 26 మైళల్ 385 గజాలు, లేకపోతే 42 కిలోమీటరల్ 195 మీటరుల్.
పార్కీట్సులో 34 కిలోమీటారేల్ పరిగెతాత్ను, మొతత్ం రేస పూరిత్ చెయయ్గలనా అని మా మలిల్కకి ఆఖరు నిముషంలో అనుమానంతో కూడిన భయం పటుట్కుంది.
ఇది వెనుకాడే సమయం కాదని ధైరయ్ం చెపిప్, తన సేన్హితురాలి అకక్ ఫొటోని తన చొకాక్కి గుండె మీద అతికించాను.
నేను కూడా 10 కిలొమీటరల్ రేసులోకి చేరా. ఇదద్రిదీ ముగింపు దారి అదే. మాకు ఆరునన్రర్కి మొదలయియ్ంది. నేను పరిగెతత్టం ఆపి ఆఖరి
5కి.మీ.దగగ్ర ఒక ఎయిడ సేట్షన పర్కక్న తన కోసం ఎదురు చూసూత్ నుంచునాన్ను. కొంత మంది గుంపులు గుంపులుగా సముదర్ంలోని కెరటాల లాగ
ఎగసిపడుతూ పరిగెతుత్తునాన్రు. ఇంకొంతమంది పడి లేచే కెరటాలులాగా నెమమ్దిగా ముందుకు జరుగుతునాన్రు. ఎవరికెవరూ పోటీ కాదు. అందరి
విజయం గమయ్మే.
ఎయిడ సేట్షనోల్ని వలంటీరుల్ అందరినీ ఉతాస్హపరుసూత్ మంచి నీళుల్, ఎలెకోట్ర్లయిట గాల్సుస్లోల్ నింపి అందిసుత్నాన్రు. ఇంకా ఖరూజ్రాలు,
వలిచిపెటిట్న నారింజ కాయలు, మెతత్గా కాలిచ్ ఉపుప్ బాగా అతికిన బంగాళ దుంపలు, వేరుశనగ గుజుజ్తో చేసిన బిసెక్టుల్, జీడి పపుప్ బాదంతో చేసిన
బిసెక్టూల్ ఇంకా ఏవేవో అందిసుత్నాన్రు. మెడికల యూనిట వాళుల్ మేము ఇంకా పరిగెతత్లేము అని కిర్ంద పడిన వాళల్ కాళల్కు మరధ్న చేసూత్, అనునయిసూత్
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మాటాల్డతూ, వాళల్కి ఎలెకోట్ర్లైట ఇచిచ్, కాళల్ నొపుప్లు తగగ్టానికి జెల రాసి, ఉతాస్హపరచి పంపుతునాన్రు. రోడుడ్కి అటువైపునా, ఇటు వైపునా చపప్టుల్
కొడుతూ జనం. అపారుట్మెంట బిలిడ్ంగ బాలక్నీలలోనుంచి కేకలు వేసూత్ ఉతాస్హపరుసుత్నన్ జనం.
ఆ కెరటాలలోనుండి బలంగా సైకిల చకార్లతో చేసిన సోట్ర్లరని తోసుకుంటూ, "అమమ్ కోసం" అని రాసి ఉనన్ గులాబి రంగు బనీను వేసుకునన్
ఒక కురార్డు వసుత్నాన్డు. ఆ సోట్ర్లరోల్ జుటుట్ ఊడిపోయి, శుషిక్ంచిన మధయ్ వయసుక్రాలు. ఆ కురార్వాడు వాళల్ అమమ్ని తోసుకుంటూ పరిగెడుతుంటే, అతని
అమమ్కూ, అతనికీ మదద్తుత్గా ఒక ఇరవయి మంది మితర్ బృందం గులాబి రంగు చొకాక్లు వేసుకుని, వాటిపై పేపర కపసతో చేసిన బార్ వేసుకుని వెనుక
పరిగెడుతునాన్రు. అతని సేన్హితురాళుల్ కూడా పరిగెడుతునాన్రు.
ఇంకా ఎంత మందో అకక్ కోసం, అమమ్ కోసం, చెలిల్ కోసం, భారయ్ కోసం, కూతురు కోసం, సేన్హితురాలి కోసం అంటూ పరిగెడుతునన్వారు.
ఇంతలో ఒక భయంకర దృశయ్ం. ఒక యువతి చాతీకి కుకక్కు వేసిన కళెల్ం లాంటి తాడు. దానిని అదిలిసూత్, నోరు తెరిచి "హా, హా, హా" అంటూ
నవువ్తూ, తల అటూ ఇటూ ఊపుతూ పరిగెడుతునన్ మగ మనిషి. వళుల్ జలదరించింది. దగగ్రగా వచిచ్న తరువాత అరధ్మయియ్ంది. అతను అంధుడు.
మరాథన చేసే అతనికి, అతని సేన్హితురాలు ఆ విధంగా దారి చూపుతోంది. సిగుగ్ పడాడ్ను.
ఇంకొక ఇరవై మంది యువతీ యువకులు అందరూ కలసి కాళ జెరిర్ (centipede) లాగా ఒక బారులో పరిగెతుత్తునాన్రు. అందరూ కలసి ఒకే
చొకాక్ వేసుకునాన్రు. దాని మీద “Support the fight" అని పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో రాసి ఉంది.
దూరంలో మా మలిల్క కుంటుతూ, నెమమ్దిగా ఒక కాలు ఈడుసూత్ నెమమ్దిగా వసూత్ కనబడింది. దగగ్రకు వచిచ్న తరువాత ఒక మోకాలు
పగిలిపోతునన్ంత నొపిప్గా వునన్ది అంటూ కాలు పటుట్కుని పడబోయింది. ఊతం ఇచిచ్పటుట్కుని, కొంత ఎలెకోట్ర్లయిట తాగించిన తరువాత "ఇంకా 5K.
మాతర్మే" అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్, చినన్ చినన్ కబురుల్ చెపుతూ తనతో పాటు నెమమ్దిగా పరిగెతత్టం మొదలు పెటాట్ను.
తను అడుగు అడుగుకీ నెమమ్దించింది. ఇంకా 4 కి.మీ. ఉందనగా రెండవ కాలుకి కూడా మోకాలు పగిలిపోయేటంత నొపిప్గా ఉందని
కూలబడతుంటే పటుట్కునాన్. అడుగులో అడుగు వేసూత్ ముందుకు సాగుతునాన్ం. ఉనన్టుట్ండి ఒక కాలుకి “కార్ంపస్", ఇంక ముందుకు వెళల్లేనని
పడిపోయింది. ఆ కాలుకి నేను మరధ్న చేసి, మళీల్ ధైరయ్ం చెపిప్ ముందుకు నెమమ్దిగా పరిగెటట్టం మొదలు పెటాట్ం.
ఇంకా 2 కి.మీ. ఉందనగా రెండు కాళల్కీ కార్ంపసతో కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి, మోకాళుల్ పగిలిపోయినాయి, ఇంక పరిగెతత్టం తన వలల్
కాదంటూ కుపప్ కూలిపోయింది. తన కాళల్కి మరధ్న చేసీ, చేసీ, ఉతాస్హపరుసూత్ నెమమ్దిగా పైకి లేపబోయాను. మళీల్ కుపప్ కూలి రోడుడ్ మీద పడి కాళుల్
పటుట్కుని దొరుల్తూ ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది. రెండు మూడు నిమిషాలు అనునయిసూత్, ఉతాస్హపరుసూత్ “40కి.మీ.లు పరిగెతాత్వు, ఇంకా రెండు
కి.మీ.లు మాతర్మే” అని గురుత్ చేసాను. ఎంత అనునయించి, ఉతాస్హపరిచినా తను నొపిప్తో "నేను ఇంకా లేవలేను" అంటూ తన కాళుల్ పటుట్కుని రోడుడ్
మీద పొరుల్తూ ఏడవటం మానలేదు. ఏం చేయాలో తోచలేదు.
విసుగు వచిచ్ "అలాగే ఏడుసూత్ కిర్ంద పడి వుండు. మోకాళుల్ పగిలిపోయాయి, కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి అంటూ ఏడుసూత్ పడి వుండు. ఛ ఛా,
మగాడిలా తయారయియ్ంది? అదే మగాడెవరనాన్ అయితే నొపుప్లంటూ ఇలా రోడుడ్ మీద ఏడుసూత్ , డొలుల్తూ, పొరుల్తూ పడి ఉండడు ”, అని అనాన్ను.
ఆశచ్రయ్ం. మా మలిల్క నెమమ్దిగా కూడ తీసుకుని లేచి కూరుచ్ంది. ముఖమంతా ఎరర్బడి, ఎరర్మలిల్లాగా కనిపించింది. ఎరర్టి కళల్తో నా మీద
ఉలాక్పాతం కురిపించింది. నాలుగు కాళల్ మీదా లేచి, వేటకి ఉపకర్మించుతూ వెనకిక్ వంగి, పొంచి, ముందుకు దూకుతునన్ శివంగిలా, ఒకక్ ఉదుటున
లంఘించి పరుగు మొదలు పెటిట్ంది. నేను తేరుకుని ముందుకు పరిగెతాత్ను. నేను తన పరుగును అందుకోలేకపోయాను.
ఫినిష లయిన దగగ్రకు నేను పార్యాసపడుతూ వెళేల్టపప్టికి తన చుటూట్ మా మావగారూ, పిలల్లూ ఉనాన్రు. పిలల్లు నా దగగ్రకు పరిగెతుత్కు
వచిచ్, నా చుటూట్ రెండు సారుల్ గిరుర్న తిరిగి, వాళల్ అమమ్ దగగ్రకు వెళిల్ "నానన్గారు నెమమ్దిగా, బాటరీ అయిపోయిన బొమమ్ కారులాగా, నెమమ్దిగా
పాకుక్ంటూ వసుత్నాన్రు" అని నాకు వినబడేలాగా చెపుతునాన్రు. తను పిలల్లకి "అలా అనకూడదు, తపుప్" అని చెపుతోంది. మా మావగారు, "మా
అమామ్యి అనిపించుకునాన్వు" అంటూ గొపప్లు పోతూ, ఛాతీ పెంచేసుకుంటూ, చొకాక్ గుండీలు తెంపేసుకుంటునాన్రు.
పిలల్లు "అమామ్, నువేవ్ మా హీరోయిన" అనాన్రు. తను "నేను కాదు, బెర్సట్ కానస్రతో పోరాడే పర్తి మహిళ హీరోయిన. నా సేన్హితురాలి అకక్
కూడా పెదద్ హీరోయిన, అలాగే ఏ కానస్ర కానీ, పార్ణంతకమైన వాయ్ధితో కానీ పొరాడే పర్తి ఒకక్రూ హీరో హీరొయినేల్, వారికి మనం తోడుండాలి" అనన్ది.
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పరుగు -

దాయ్రిథ్

ఒక చేతోత్ తన సేన్హితురాలి అకక్ ఫొటోని వేళల్తో గుండె మీద హతుత్కుంటూ, ఇంకొక చేతోత్ మరాథన మెడలని చూపుతూ తను నుంచుంటే
ఫొటో తీసాను. తరువాత పిలల్లతోనూ, వాళల్ నానన్గారి తోనూ ఫొటో తీసాను. ఇపుప్డు నా వంతు. తన పర్కక్న నుంచుని తన చేతిని పటుట్కుంటే, మెతత్గా
నా చేతిని నొకిక్ంది. ఇంతలో ఏం గురుత్కువచిచ్ందో, తెచిచ్పెటుట్కునన్ కోపంతో కిర్ంది పెదద్వి ఒక పర్కక్న పంటితో కొంచెంగా కొరుకుక్ంటూ నా చేతిని
మెతత్గా చరిచి గటిట్గా విదిలించి కొటిట్ంది.
"నేను కూడా ఎపప్టి కైనా మరాథన పూరిత్ చేసేత్, ఒకవేళ నేను కూడా కాళల్ నొపుప్లూ అంటూ కిర్ంద పడితే, అపుప్డు నువువ్ చెపుదువు కానీలే, అదే
ఆడవాళల్యితే, ఎంత నొపైప్నా భరిసాత్రు, అనుకునన్ది సాధిసాత్రని” అనాన్ను.
హాయిగా నవువ్తూ "రేపు ఉదయం మనమిదద్రమూ కలసి రికవరీ రనకి వెళాద్ము" అంటూ నా చెయియ్ పటుట్కుని మెతత్గా నొకిక్ంది మా నితయ్మలిల్.
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