
   øöeTT~ www.koumudi.net nø√ºãsY 2020 

   1 GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

- 70 -
వలపుల ఎడారి 

చికక్టి చీకటి దుపప్టిలా జగతిని కర్ముమ్కుంది. అంతటా నిశశ్బద్ం. చీమ చిటుకుక్మనడం లేదు. కాలం సథ్ంభించి పోయింది. బయట 
చీకటి. హృదయంలో నిండిన చీకటి. 

పోరాటం ఎవరితో చెయాయ్లి?  కనబడితే సరే. ఎదిరించవచుచ్, చంపచుచ్, కానీ కంటికి కనబడదే. తెలియని కోపంతో పళుళ్ 
కొరుకుతూ పిడికిళుళ్ బిగించిందామె. 

ఎలా? ఇకక్డనుండి బయటపడటం ఎలా? అతనిన్ చేరుకోవడం ఎలా? అది సాధయ్మా.? 
అనారోగయ్ంతో అతను అకక్డ ఒంటరిగా అలాల్డి పోతుంటే.. 
ఇకక్డ తన హృదయం విలవిలాల్డి పోతోంది. తన పర్పంచం తలకిర్ందులయినటుల్ంది. కానీ ఏదో ధైరయ్ం. చీమకు కూడా అపకారం 

తలపెటట్ని మంచి మనిషి అతను. అతనికి ఏమీ కాదు. 
ఈ బందిఖానా నుండి తపిప్ంచుకుని అతనిన్ చేరుకునే మారగ్మేదైనా ఉందా? ఉంటుందా? సాధయ్మా? 
అవసరమయితే, వెళాళ్లనుకుంటే బసోస్, టాకీస్నో ఎకిక్తే అరగంటలో అతనిన్ చేరుకోవచుచ్ అని ఇనిన్రోజులూ అనుకుంటూ 

నిశిచ్ంతగా ఉండేది. కానీ ఈ రోజు అనీన్ ఆగిపోయి పగలు కూడా వాహనాలు తిరగని రోడుల్ బికుక్మని చూసూత్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసాత్యని 
ఊహించలేదు. హే భగవాన కాపాడు. దయచేసి అతని అనారోగాయ్నిన్ బాగు చేయి. అతని అసహాయ సిథ్తిని చూడలేక ఆవేదన కటట్లు 
తెంచుకుని కనీన్టి రూపంలో పెలుల్బికి బయటికి వచిచ్ గుండెలను తడిపేసుత్ంటే ఆమె పార్రిథ్సోత్ంది ఏదో పిచిచ్ నమమ్కంతో. 

హాసిప్టల కి వెళితే? అమోమ్ ఇంకేమైనా ఉందా? అకక్డ డాకట్రేల్ లేరట. కొందరునాన్ వాళుల్ కూడా భయపడిపోయి రోగిని సరిగా 
చూడకుండానే అందరికీ అదే జబబ్ని తేలేచ్సి వాళల్లో కలిపేసి ఎకక్డికో దూరంగా ఎడారి పార్ంతానికి తీసుకెళిళ్ పడేసుత్నాన్రట. ఆ జబుబ్ 
బాగయిపోయి తిరిగి రావడం కలల్ అని. చనిపోతే శవాలను కూడా చూపించకుండా టర్కుక్తో ఈడుచ్కెళిళ్ అకక్డే ఎడారి గుంతలోల్ తోసుత్నాన్రని 
చెపుతునాన్రు. ఎంత నికృషట్మైన చావు. ఎవవ్రూ తగలకుండా ఆఖరి  రోజులోల్ అయినవారు కనీసం కడసారి చూపులు చూడకుండా, 
అనాధలాల్ నేల జారిపోవడం. మటిట్లో కలిసిపోవడం. అయోయ్ ఆ దుసిథ్తి పగవారికి కూడా రాకూడదు. అందులో ఈ పరాయి దేశంలో ఈ 
నేలపై అడర్స తెలియకుండా పోవడం అంటే ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పాపమో? ఎవరి శాపమో? మరి. 

PPP
అది కువైట పటట్ణం. అంతటా కరూఫ్య్. 
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బయట కనబడితే పోలీసులు పటుట్కుని జైలోల్ తోసుత్నాన్రు. వీధులోల్ గసీత్ తిరుగుతునన్ పోలీస కారుల్ తపప్ ఇంకెకక్డా అలికిడి 
కనబడటం లేదు. 

కరూఫ్య్ మొదలుపెటట్క ముందే ఆశపోతులందరూ పొలోమని పోయి అంగళల్ మీద పడి ఆరెన్ళల్కు సరిపడా సరుకులను దోచుకు 
తెచుచ్కుని ఇంటిలో దాచుకునాన్రు. దోచుకునన్ వాళళ్కి దోచుకునన్ంత. ఆలశయ్ంగా వెళిల్న వాళల్కు, వెనకబడిన వాళళ్కు ఏమీ దొరకలేదట. 
కళళ్కు ఖాళీ షాపులు దరశ్నమిచాచ్యట.  

బయట పిటట్ కూడా తిరగకుండా సథ్ంభించిపోయిన రహదారులు. సందడి లేక కాళల్ పారాణి ఆరకముందే భరత్ను కోలోప్యిన  
వితంతువులా రోదిసుత్నాన్యి.  

పర్పంచం కూడా జరుగుతునన్ పరిణామాలను అరథ్ం చేసుకోలేని సిథ్తిలో పార్ణ భయంతో కొటుట్మిటాట్డుతోంది. గుండెనిండా గాలి 
పీలుచ్కోవడానికి కూడా భయపడుతూ పంజరంలో చికిక్న చిలకలా గిజగిజ లాడుతోంది. గజ గజా వణికిపోతోంది. 

ఎకక్డి దొంగలకక్డే గప చుప. పర్సుత్తం పర్పంచమంతా దొంగా పోలీస ఆట ఆడుతోంది. ఇకక్డ ఎవరు దొంగలో? ఎవరు పోలీసులో 
అసస్లు తెలియడం లేదు. అంతా తలకిర్ందులయిపోయిన అయోమయం. దొంగలా పర్వేశించి దొంగదెబబ్ తీసుత్నన్ ఈ వైరస దెబబ్కు మహా 
మహులే తలుపులు మూసుకుని ఇంటోల్ కూరుచ్నాన్రు. దేశాలను పాలించే రాజులూ, మంతుర్లూ బెంబేలెతిత్ పోయి దిగాలుపడి దికుక్లు 
చూసుత్నాన్రు. పరిషాక్రం కనబడక ఆలోచిసూత్ తల బర్దద్లు కొటుట్కుంటునాన్రు. 

ఇక జవాబులివవ్డానికి పర్శన్లెకక్డ? పర్శిన్ంచే వారెకక్డ? కొనిన్ రోజులు పార్ణ భయంతో భూమీమ్ద సమానతవ్ం సంపంగి పూవుల  
పరిమళాలను వెదజలిల్ంది. మనుషులు కులమత, పేదా గొపాప్ భేదాలు మరచిపోయారు. ఎంత మంచి మారుప్. కానీ అది కొదిద్ రోజులే.  
పరిసిథ్తి కాసత్ అదుపులోకి రాగానే, అవగాహన కలగగానే  ఊపిరి కాసత్ పీలుచ్కునాన్క యథవిధిగానే తయారయింది మనుషుల పర్వరత్న.  
హతవిధీ ఈ మనుషుల తీరు ఎపప్టికి మారేను? ఎనన్టికి బుదిద్ వచేచ్ను. 

అది మే నెల 2020. 
పాలకులే పార్ణాలరచేతులోల్ పెటుట్కుని పరిగెతుత్తుంటే ఈ కిల్షట్ సమయంలో సామానయ్పర్జల మాటేమిటి? 
దాని పేరు అదే ఆ కరోనా పేరు వింటేనే కరెంటు షాకులా అందరికీ వెనున్లో జలదరించే వణుకు. కళల్లోల్ పారాడే భయం. 
ఇటలీ, ఫార్నుస్, అమెరికాలోని మనుషులు వరుసగా  తెగులు సోకిన కోళళ్లా  వేర్లాడబడి పోయారు. ఆసుపతుర్లు నిండి పోయాయి. 

సథ్లం లేదు. సదుపాయాలు లేవు.  
ఎటు చూసినా రోదనలు, వేదనలు ఆకోర్శాలు, ఆరత్ నాదాలూ. అనిన్చోటాల్ సామూహిక ఖననాలకు గోతులు తర్వువ్కుంటునాన్రు. 

ఎంత దౌరాభ్గయ్ం. రేపేమవుతుందో తెలియని అనిశిచ్తిలో తమ సమాధులను తామే తమ చేతులతో తర్వువ్కుంటునాన్రు.  
ఏమిటి ఈ వైపరీతయ్ం? ఎందుకీ విధవ్ంసం? ఎవరికింత కక్ష? ఏం సాధించాలని? జవాబు లేని పర్శన్లు. అయినా అడిగే సమయం ఆ 

వెసులుబాటూ ఎవరికీ లేదు. ఎవరిని అడగాలో తెలిసేత్ కదా. ఎవరు కాపాడగలరు? ఎవరు రకిష్ంచగలరు? ఏమీ తెలియదు.  అవి మనుషుల 
శరీరాలా? శవాల గుటట్లా?  మటిట్ దిబబ్లా. 

అబబ్ తలచుకుంటుంటేనే, వారత్లు చదువుతుంటేనే భయం. వంటోల్ నిలువెలాల్ నిండిపోయే నీరసం. ఏం చేయాలి? ఎలా బయట 
పడాలి? ఎకక్డికి పారిపోవాలి?  దాని కబంధ హసాత్లకు అందని చోటికి అది రాని చోటికి. దానికి తెలియని చోటికి దూరంగా పారిపోవాలి. 
ఎకక్డుందది. కనిపెటట్డం ఎలా? 

సరిహదుద్లు దాటుతోందది. పర్పంచ దేశాలోల్కి అవలీలగా పర్వేశిసోత్ంది.  



 

   øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsY 2020 

   3   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

రోజు రోజుకీ పరిసిథ్తులు దిగజారిపోతునాన్యి. భయంకరమైన కాలం. జనమ్లో ఎవవ్రూ ఎపుప్డూ కళళ్తో చూడని చెవులతో వినని 
రోజులు. 

 మనిషికి మనిషే శతుర్వట. ఇదొక విచితర్ం. ఎనన్డూ వినని వింత. దీనున్ండి తపిప్ంచుకుని బయటపడే వాళుల్నాన్రా? ఉంటారా? 
కొనిన్ నెలల తరువాత ఈ భూమీమ్ద మనుషులు పార్ణాలతో మిగిలి ఉంటారా? 

ఇది ఈ భూమిని సమూలంగా తుడిచిపెటట్దు కదా. ఎకక్డినుండి వచిచ్ందో కానీ గాయం చేయకుండా రకత్ం తాగే రాక్షసి ఇది.   
ఇనిన్ భయాల మధయ్  విషాదం నిండిన వారత్లను వింటూ పర్పంచ దుసిథ్తికై విచారిసూత్ బెదిరిపోయే గుండెను కదలకుండా గటిట్గా 

పటుట్కుంటూ గడిపే కాలంలో  పులి మీద పుటర్లా ఇదే సమయంలో అతనికి ఆరోగయ్ం బాలేకపోవడం అశాంతిని కలిగిసోత్ంది. 
కొంపదీసి అదే ఇది కాదుగా. మామూలు జలుబనే కాసత్ ధైరయ్ంగా ఉందామె. ఎందుకంటే అతనికి జవ్రంలేదు మరి. 
ఈ సమయంలో ఆసుపతిర్కి వెళాళ్లంటే అంబులెనుస్కు కాల చెయాయ్లి. ఇక  గతయ్ంతరం లేదు. గణ గణ గంటలు మోర్గించుకుంటూ 

వచేచ్ దానిన్ చూసూత్నే పై పార్ణాలు పైనే పోతాయి. హాసిప్టల కి పంపిసేత్ భయంతో పార్ణం పోతే ఏం చేయాలి. ఈ టైంలో వెంట ఎవరూ 
వెళళ్డానికీ లేదు. వెళిళ్ చూడటానికీ లేదు. ఏంటో ఈ అగిన్  పరీక్ష. ఏమి చేయడానికి  పాలు పోవడం లేదు.  

కరూఫ్య్ ఇంకో పది రోజులు ఉంది.  బాగా ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ మనిషికి ఈ జలుబు ఇపుప్డే రావాలా. ఏంటో ఏమీ కాదులే. 
తగిగ్పోతుంది. రెండోర్జులోల్ కోలుకుంటాడు. తనకు తానే ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.  

అయినా ఆమె మనసు నిలవడం లేదు.  
అసలే కిటికీ లేని గది. గాలీ వెలుతురూ ఉండదు. బయట ఎడారి ఎండ. ఈ చినన్ గదికే అదెద్ ఇరవయి అయిదు వేలు. అనాయ్యం 

కదా. ఇకక్డ కువైట లో అంతే. సంపాదించే సగం జీతాలు ఇంటి అదెద్లకే పోతాయి.  
అవును. టివి సౌండ కూడా వినబడటం లేదు. అది చూసేత్ అయినా కాసత్ మైండ రిలాకస్ అవుతుంది కదా. ఈ సమయంలోనే టి వి 

కూడా చెడిపోయిందట. ఏంటో అనీన్ ఒకక్సారిగా దండెతిత్ వచిచ్ మీదపడినటుల్ంది. 
  ఆరోగయ్ం బాలేని మనిషికి ధైరయ్ం చెపాప్లి అనుకుంటూ ఆ రోజు ఫోను మాటలోల్ “మీకు ఏమీ కాదు. కంగారు పడకండి” అంది 

ఆమె. 
చినన్గా నవావ్డతను. అతను నవివ్తే పగలే వెనెన్లలు కురుసాత్యి. చందమామలా చలల్గా పలకరిసుత్ంది ఆ నవువ్. 
అందమైన ఆ నవువ్ చూసూత్ మైమరచిపోయిందామె. 
అతడొక మైకం. 
అతడొక పరవశం. 
అతడొక మోహం. 
అతడు ఆమె ఒడిలో ఊగే పసిపాపాయి. 
జీవిత పాఠాలు బోధించే గురువు. 
సముచితమైన సలహాలిచేచ్ ఆతీమ్యుడు. 
ఆమెను శృంగార లోకాలోల్ తేలియాడించే పురుషుడు. 
అతనిన్ చూసేత్ చాలు మనసు నిండిపోతుందామెకు. 
అతనితో నడుసుత్ంటే మరో అందమైన పర్పంచం వైపు అడుగులు వేసుత్నన్టుల్ంటుందామెకు. 
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అతడే ఆమె కంటికి వెలుగు. ఆమె నోట వెలువడే మాట. మనసు నిండి పొంగి పొరలే పేర్మధార.జీవితానిన్ తీయని అనుభూతుల 
పరిమళాలతో నింపిన వాడు. 

ఎనన్ని చెపాప్లి? అతని గురించి.. 
అతడొక పూల కొమమ్. పూల వంటి జాఞ్పకాలతో మదిని నింపినవాడు. 
“ఏం చెయయ్గలవు నువువ్? సతీసావితిర్లా ఆ యమధరమ్రాజుతో పోటాల్డి నా పార్ణానిన్ వెనకిక్ తెచుచ్కోగలవా” అనాన్డతను 

ఉనన్టుల్ండి. 
ఉలికిక్పడిందామె సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదు. 
“ఏంటీ? ఏమనాన్వ? మళీళ్ చెపుప్”  
“అహ ఏమీ లేదు” నవావ్డతడు. ఈసారి పేలవంగా 
“సరిగాగ్ చెపుప్.” 
మరలా అదే మాటను చెపాప్డతను ఆమె ముఖంలోని భావాలను గమనిసూత్. వినగానే కదిలిపోయిందామె. మనసు వణికింది. 
“ఛీ. ఏం మాటలవి? ఎందుకలా మాటాల్డతావ అసస్లు ఏమీ కాదు నీకు. రెండోర్జులోల్ బాగయిపోతుంది. ఇపప్టికే కాసత్ తేరుకునాన్రు 

కదా” చెపిప్ందామె అనునయంగా. 
“ముఖం పీకుక్పోయింది కదూ” అదద్ంలో చూసుకుంటూ చెపాప్డు. 
“ఎలా ఉనాన్ నీ ముఖం నాకు ముదుద్గానే ఉంటుంది. తేడా తెలియదు నా కళళ్కి. చకక్నయయ్ చికిక్నా అందమే” చెపిప్ంది కళుళ్ 

విపాప్రిచ్ అతని ముఖానిన్ చూసూత్.  
నిజమే కదా. అతనిన్ ఎంత చూసినా ఎంత మాటాల్డినా ఎంత కాలానిన్ గడిపినా తనివి తీరదు సమయం సరిపోదు. 
అందుకే అంటుంది ఈ జీవితం సరిపోదు మనకి అని. 
అతడంటుంటాడు. “నువువ్ చాలా  ఆలశయ్ంగా వచాచ్వు నా దగగ్రికి. అందుకే ఈ కొదిద్ కాలమైనా నినున్ నా జాఞ్పకాలతో నింపేసాత్ను. 

నేను లేకపోయినా నువు నా సమ్ృతులతో కాలం గడపాలి. మరో జనమ్లో తపప్కుండా మనం పూరిత్ జీవితానిన్ కలిసి గడుపుదాం. ఒకే పార్ణంగా, 
ఆతమ్గా విడదీయరాని బంధమై జీవిదాద్ం” చెపాప్డు నమమ్కంగా. 

“అవును. మరో జనేమ్ కాదు. ఎనిన్ జనమ్లైనా మనం కలిసే ఉండాలి” చెపిప్ందామె సిథ్రంగా. 
 కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయారు ఇదద్రూ. 
ఏదో మాటాల్డాలి అనన్టుల్గా.”మనం సరిగాగ్ ఎనిమిది నెలల కిర్తం ఈ టైం లో హరిదావ్ర లో ఉనాన్ము. గంగానది ఒడుడ్న కూరుచ్ని 

నీళళ్లో కాళుళ్ పెటుట్కుని ఆ అదుభ్తమైన అనుభూతిని కలిసి ఆనందంగా అనుభవిసుత్నాన్ం. గంగ పార్ణం ఉనన్టేల్ ఉరుకుల పరుగులతో 
పర్వహిసోత్ంది. నాకది అదుభ్తమైన అనుభవం. అకక్డి గంగా హారతి మదిలో ఎంత గొపప్ భకిత్ భావానిన్ కలిగిసోత్ందో మాటలోల్ చెపప్లేను” ఆ 
సంగతులనీన్ గురుత్చేసిందామె సంతోషంగా. 

“ఆ అవును అపుప్డే ఎనిమిది నెలలయిందా? ఈ కరోనా లేకపోతే ఇపుప్డు ఇంకో టిర్ప ఎకక్డికైనా వెళేళ్ వాళళ్ం అనాన్డు” 
నిటూట్రుచ్తూ. 

“ఇది పోయాక కేరళ వెళదాం”ఉతాస్హంగా చెపిప్ందామె. 
“హు.. ఇది అపుప్డే పోదు. ఎంతమంది పార్ణాలు తీసుకెళిళ్పోతుందో” శూనయ్ంలోకి చూసూత్ చెపాప్డు. 
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ఎందుకో అతడి మాటలు ఆ చూపులు భయం కలిగించాయి. 
“సరే. నాకు కొంచెం నీరసంగా ఉంది. ఇక పడుకుందామా?”  
ఇంకా మాటాల్డాలనిపిసోత్ంది కానీ ఎనన్డూ అతని మాటకు ఎదురు చెపప్ని ఆమె “సరే రెసట్ తీసుకోండి పొర్దుద్టే ఫోన చేసాత్ను” అంది.  
“అలాగే” మంచం మీద పడుకుంటూ చెపాప్డతను. 

PPP 
పడుకుందామని పర్యతిన్ంచింది కానీ నిదర్ పటట్లేదు. ఏదో దిగులు నిలువెలాల్ కర్ముమ్కుంది. ఏం చెయాయ్లి. బాగా నీరసించి 

పోయాడు. ఆరోగయ్ం విషయంలో చాలా జాగర్తత్గానే ఉంటాడతను. కాబటిట్ అంత భయమేమీ అవసరం లేదు అనుకుందామె.  
అదే ఆమె చేసిన పొరపాటు.అదే వాళళ్కి ఆఖరి రాతిర్ అవుతుందని ఆమె అనుకుని ఉంటే ఏదో ఆలోచించి జాగర్తత్లు తీసుకునేదేమో. 
 దిగభ్ంధనంలో చికుక్బడి పోయినటుల్ంది. కదలడానికి లేదు. ఎనిన్ రోజులు ఇలా. కాసత్ జలుబుకే ఎందుకతడు అలా 

మాటాల్డుతునాన్డు. కరోనా అని భయపడుతునాన్డా? అపశకునానిన్ సూచిసూత్ ఆకాశంలో ఏదో పకిష్ అరిచినటల్నిపించింది. ఎందుకో వళుళ్ 
జలదరించింది.  

సమయం చూసేత్ తెలల్వారు ఝామున మూడవుతోంది. ఎడతెగని ఆలోచనలతో అలా పడకపై వాలిందామె. గలగల పారే గంగా నది 
కళళ్ముందు మెదిలింది. ఆ కదలికలోల్ తొణికిసలాడే జీవం పలకరిసోత్ంది. రా రమమ్ని చేతులు సాచి పిలుసోత్ంది. 

ఈసారి కాశీ వెళాళ్లి. అకక్డి గంగ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. భవిషయ్తుత్ గురించిన అందమైన కలలతో నిదర్లోకి జారుకుందామె.  
నిదర్లో అనీన్ పీడకలలే.అతడు పసిపాపాయిలా రెండు చేతులు పైకి సాచి మేఘాలతో ఆడుకుంటూ ఆకాశంలో పైపైకి 

తేలిపోతునాన్డు. ఎకక్డికో వెళిళ్పోతునాన్డు. మేఘాలనీన్ దూదిపింజెలాల్ గాలిలో తేలిపోతునాన్యి. అతడి మొహం పర్శాంతంగా చిరునవువ్తో 
నిండి ఉంది.  

ఉలికిక్పడి లేచిందామె. మనసంతా కలవరం. వళుల్ వణికి పోతోంది. అంతటి ఏసి లో కూడా మొహమంతా చెమటలు పటేట్సాయి. 
ఏమయింది? ఏంటిది? కలా? ఎందుకలాంటి కల వచిచ్ంది. భయమేసింది. కెటిల లోని నీళుల్ గాల్స లో వంపుకుని గటగటా 

తాగేసింది. ఏమయిందతనికి? ఎందుకలా ఆకాశంలో తేలిపోతునాన్డు? తనను వదిలేసి ఎకక్డికి పోతునాన్డు? భయమేసింది. టైం చూసేత్ 
ఉదయం ఆరయియ్ంది.  

కాల చేదాద్మనుకుని ఇపుడే వదుద్ నిదర్లో ఉంటాడేమో? ఏడు గంటలకి  కదా లేపమనాన్డు అనుకుంటూ కాసేపు అసహనంగా కాలం 
గడిపింది. 

ఇక మనసాగలేక ఆరూ పదిహేనుకు కాల చేసింది. ఎతత్లేదు. మళీళ్ చేసింది. నో ఆనస్ర. ఈసారి వళుళ్ కాదు గుండె వణికిందామెకి.  
ఏం చెయాయ్లో తోచడం లేదు. నినన్నే ఇంటి ఓనరస్ నంబర ఇమమ్ని అడిగిందామె.  
“ఎందుకు?” అనాన్డతడు.  
“ఒక వేళ నువు నా కాల లిఫట్ చెయయ్క పోతే” మధయ్లోనే ఆగిపోయిందామె మాట పూరిత్ చెయయ్లేక. 
అతడి ముఖంలో అసహనం. "సీతా! నీకెందుకు వాళళ్ నంబర. నువు కాల చేసేత్ నేను తీయకుండా ఉంటానా? అది అసంభవం కదా. 

గాఢ నిదర్లో ఉనాన్ కూడా నీ కాల తీసాత్ను కదా. ఇనేన్ళుళ్గా ఎపుప్డైనా అలా జరిగిందా చెపుప్? నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసులే. నువువ్ 
కంగారుపడి అనవసరంగా వాళల్ని ఇబబ్ంది పెడతావు. అలా చెయయ్డం నాకు నచచ్దు" అతడి మాటలోల్ కోపం తొంగి చూసింది.  
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ఎవరికీ ఇబబ్ంది కలిగించని మనసత్తవ్ం. ఇక మారు మాటాల్డలేదామె. నిజమే. మూడేళుళ్గా ఏ రోజూ కాల తీయకుండా లేడు. 
అవును ఎందుకు తీయడు? తపప్కుండా తీసాత్డు కదా సరిద్ చెపుప్కుంది. 

కానీ... ఇపుప్డు తీయడం లేదే. ఏమయింది? అరద్రాతిర్పూట బాలేక హాసిప్టల కి వెళాల్డా? మధయ్ రాతిర్ లేపడమెందుకని కాల చేసి 
చెపప్లేదేమో?లేక ముందే లేచి బాత రూం కి వెళాళ్డా?కాసేపు చూదాద్ం అనుకుంటూ పది నిముషాలు చూసింది. అతడినుండి కాల రాలేదు. 
ఎపుప్డూ ఇలా కాల ఆనస్ర చెయయ్కుండా ఉండడు. ఏదో కీడును శంకించింది మనసు.ఏమి చెయాయ్లో అరథ్ం కాక గిజ గిజ లాడి పోయింది.  

గురొత్చిచ్న దేవుళళ్ందరికీ మొర్కక్నారంభించింది. తెలియరాని సంగతులేవో హృదయానికి తెలిసిపోతునాన్యి. ఆతమ్ దుఖంతో 
రగిలిపోతూ విలపిసోత్ంది. పార్ణం లోపలికీ బయటికీ గింగిరాలు తిరుగుతోంది. అతడి దగగ్రికి వెళాళ్లని పరిగెడుతోంది.  

కాల  మరలా మరలా చేసింది.  మోర్గుతోంది కానీ.. కానీ ఎతత్డం లేదు.  
పిర్యతమా!  
మూడేళుల్గా నా కాల నీకు సుపర్భాతమయెయ్నే. కమమ్ని నిదర్కు  తీయని కలలకు తెర తీసే శుభరాతిర్ ఆయెనే. ఎనోన్ ముచచ్టుల్ 

ఫోనులో పర్వాహమై పొంగెనే. ఇపుప్డు ఎందుకు నా ఫోన కాల లిఫట్ చెయయ్వు? నిదర్లోనైనా తీసాత్నని చెపాప్వు కదా. మరి ఒకక్సారి తియయ్వా. 
ఒకక్ మాట మాటాల్డవా. 

ఫోన మోర్గుతోంది. ఎవరో కాల చేసారు. అతనే చేసాడనుకుని సంతోషంగా కనీన్ళుల్ తుడుచుకుని చూసేత్. కాదు. అనిత. అతనికి 
దూరపు బంధువు. వరుసకు చెలెల్లు  అవుతుంది. అపుడపుడూ సేన్హంగా మాటాల్డుతుంది.  

కానీ ఇదద్రి మధయ్ ఉనన్ అనుబంధం గురించి తనకు తెలియదు.  
"సీతా.. నీకీ సంగతి తెలుసా? మా అనన్యయ్ను అమిరి హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్రట. రూం లో పడిపోయాడట. పొర్దుద్టే ఓనరుస్ చూసి 

అంబులెనుస్కు కాల చేసారట" 
“ఓ హాసిప్టల లో ఉనాన్డా?” 
హమమ్యయ్. పోనీలే ఆ నీరసానికి డాకట్రుల్ టీర్టెమ్ంటు ఇసాత్రు. అనుకుంటూ గాల్సులోని నీళుళ్ తాగబోయిందామె.. 
మళీళ్ ఫోను. అనితనే చేసింది. 
ఈసారి ఫోన ఎతత్డం ఆలశయ్ం ఏడేచ్సోత్ంది.  
"మా అనన్యయ్ ఇక లేడంట" భోరుమంది. 
ఆమెకు ఏడుపు రాలేదు. పెదవులపైకి పాకుక్ంటూ నవొవ్చిచ్ంది. అతడిని తలచుకుని నవివ్ంది నవువ్తూ ఏడిచ్ంది. వసుత్నాన్ ఉండు 

నేను కూడా నీతో వచేచ్సుత్నాన్ అని దికుక్లు పికక్టిలేల్లా అరిచింది. 
ఏదో విసోఫ్టనం. ఫెటిలుల్మనే చపుప్డు. నరాలనిన్ తెగిపోయిన భావం. అకక్డే అలాగే నేల మీదికి ఒరిగి పోయిందామె.  

PPP 
భలే ఉంది విశాలమైన ఆకాశం. తెలల్టి మేఘాలు. అతడి చేతిలో చెయియ్ కలిపి. వాటిపైగా గాలిలో తేలి పోతూ. రెకక్లుకటుట్కుని 

ఎగురుతూ సంతోషంగా తృపిత్గా అతడి ముఖంలోకి చూసూత్ ఆకాశపు పొరలను దాటుకుని పై పైకి పోతుంటే ఆహా ఎంత హాయి. 
అదొక అందాల లోకం అంతులేని పారవశయ్ం. 
అదుభ్తం. చాలు ఇంకేం కావాలి ఈ జనమ్కి.  
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ఇక లాక డౌన లూ కరూఫ్య్లు కరోనాలూ  అనారోగాయ్లూ  ఏవీ మనలిన్ విడదీయలేవు. మనకిక ఎడబాటనేది లేనే లేదంటూ గటిట్గా 
అతడిన్ హతుత్కుందామె. 

  
                                 (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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