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ఈమెను ఇలా కలుసాత్నని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. అసలు ఇలా ఒక కలయిక అవుతుందని అనుకోను కూడా
అనుకోలేదు. ఒకవేళ ఎదురెదురుగా కనబడితే మా మధయ్ మాటలు పుడతాయనే ఊహ కూడా లేదు. ఏమాతర్ం పస లేని
పేర్మకథ కలిగిన సినిమాలో లాగా, నాయికా నాయకుల కలయిక లేనిదే కథ ముగియదేమో అనన్టుట్, ఇలా అనుకోకుండా
కలసింది, ఒక ఊహించిన చికుక్ పర్శన్ లాగా - ఈమె. ఈ రోజు ఉనన్టుట్ండి ఎదురైంది. అంతా తీరిచ్నా ఇంకా అంతో
ఇంతో సశేషంగా మిగిలిన అపుప్లా అనిపించింది.
అంతా చూసేత్ ఈ సంఘటన అంతా ఏదో సినిమా సీర్క్న పేల్ రాయించినటుల్గా లేదు. అంత మాతర్ం అనూహయ్ంగా
మాతర్ం ఉంది. లేదా కొంతమటుట్కు అనూహయ్ంగానే జరిగినటుట్ అనిపించింది.
చారి అని నా కల్యింటు ఉనాన్డు – ఈ రోజు అతను, ఈమె కలసినటేట్ అకసామ్తుత్గా, ఇలా ఒక మాట నాతో చెపిప్
నాకు దికుక్ తోచకుండా చేశాడు. “ ఇపుప్డే ఈ ఆవిడ కలసింది. కానీ ఆమె ననున్ గురుత్పటట్లేదు...” అని. చాలా సేపు
మాటలోల్ పడి, ముగించి ఇంకేం గుడ బై చెపాప్లనుకునే దశలో అతడు ఈ మాటను చెపిప్ మెలల్గా నవావ్డు. ఎందుకో
తెలీదు. నా దేహం మనసూ రెండూ తలల్డిలాల్యి. సాకాష్తూత్ ఆ కోవిడేడ్ నా ముఖానికునన్ మాసుక్ను ఛేదించి దాడి చేసినటుట్
ఫీలయాయ్ను.
నిజం చెపాప్లంటే సమసయ్ చారి చెపిప్నందుకు కాదు. అతడు చెపిప్న మా ఆవిడ గురించి.
సరే. ఇలా అకసామ్తుత్గా మరమ్ఘాతుకమనిపించే ఆ విషయమేమిటి అని మీకు కురచగా చెపేప్సాత్ను. ఈ చారి నా
పాత కల్యింట అనాన్ను కదా. ఎంత పాతవాడంటే తనకు తానుగా వచిచ్ మాట కలిపేవరకూ అతడు ఎవరని నాకు
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తటట్లేదు. అంటే మరచిపోయేటంత పాతవాడయిపోయాడు. అదీకాక ఆసప్తిర్ లౌంజులో వాయ్కిస్న కూయ్లో ఉనన్పుప్డు
అపరిచితుడొకడు రెండు గజాల అంతరాల నియమానిన్ ఉలల్ంఘించి, ఇంకేం చెవిలోకి చొచుచ్కుపోతాడేమో అనన్టుట్
గుసగుసగా చెపిప్తే ఎలా ఉంటుంది ? ఈ మహమామ్రి కాలంలో కనిపించే మనుషులంతా మృతుయ్ దేవతలే అని
అనిపిసాత్రు కదా ? లేదా ఈ మహమామ్రి మన మెదడునే అలా జోకొటిట్ందా ?
“ వెల నెస కేర” అనే కారొప్రేట హాసిప్టల ఫర్ంట డెసక్ లో కూరుచ్నన్ మాసక్ ధారి లలనామణి ముందునన్
గాజుతెర వెనకనుండే పెదద్గా నా ఆధార సంఖయ్ను చెపిప్, నా వంతు నంబర తీసుకుని, తరువాత కురీచ్లో కూరోచ్వాలా
లేదా, కూరుచ్ంటే అంటువాయ్ధి బారిన పడతానేమో అనుకుని నిలుచుంటే మంచిదనుకునాన్క ఎకక్డ నుంచోవాలో
తెలియక అటూ ఇటూ చూసూత్ జేబులో చూసుకుని సానిటైజర మరచి వచిచ్నందుకు తిటుట్కునాన్ను. సరే. ఒకక్డుగు కారు
వైపు వెళిళ్ తెచుచ్కుందాం అనుకుంటునాన్ను – అంతలో ఇతడు నా వెనక వైపు నుండి భుజం తటిట్ మాటాల్డించాడు.
ఉలికిక్ పడాడ్ను. వెనుక తిరిగి చూశాను. అలా చూసూత్నే ముఖానికునన్ మాసుక్ను సరిచేసుకునాన్ను.
“ ఆరిక్టెకట్ శకిత్ రైట ?” చావుకంటే దగగ్రగా వచిచ్ పర్శిన్ంచాడు. చావే ఒంటిని సప్రిశ్ంచినటట్యింది. అది
చాలదనన్టుట్గా, ఆ మహానుభావుడి మూతిని మూసిన గాఢ కేసరి మాసుక్ కంటికి కొటిట్నటట్యి, నేరుగా చెవిలోకి దూరి
గూటం గుదించినటట్యింది.
చెంగున కొదిద్ దూరంజరిగి “ ఎసస్..”అనాన్ను. కళుళ్ చికిలించి ఆగంతకుడి ముఖంలోకి చూసూత్ ఇంకో రెండు
అడుగులు వెనకవేశాను.
నెరసిన జుటుట్కంటె ఇంకా నెరసిన గడడ్మునన్ మనిషి. వయసు అరభై దాటుండొచుచ్. నుదుటి పైన కుడి
కనుబొమకు పైగా కానీ కాసంత పాత గాయం మచచ్ కనిపించింది. కళళ్లో ఒక విధమైన చురుకుదనం, ఏదో నిగూఢతవ్ం
అనిపించాయి. ఆ కేసరి రంగు మాసుక్తో కలిపి ఈ మనిషి ఎందుకో ఖతరాన్క అనిపించాడు.
చూశాను. చూసూత్నే చూశాను.
తేరిపార చూశాను. కనుపాప చినన్దిగా చేసి చూశాను. ఎవరని అంతుపటట్క కొటుట్కునాన్ను.
“ గురుత్ పటట్లేదనిపిసుత్ంది” అనాన్డు అతను. ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, తన నెరసిన గడడ్పు ముఖానిన్ ఎంతో
కొంత చూపించినా- కొతత్గా అనిపించిందే కానీ, సుతరామూ ఎవరని గురుత్కు రాలేదు. ఇది తెలుసుకునన్ ఆ అపరిచితుడు
“ నేను కరన్ల చారిని. రిమెంబర ?” అంటూ తన పేరుతో పాటు తన (ముఖ) పరిచయానిన్ చేసినా- పాడు మతిమరుపు
నాలో అతడి పరిచయానిన్ పైకి తేలేదు. ఇంత జరిగాక అసలు పరిచయం లేదు అనడానికి కాసత్ మొహమాటం అడుడ్పడి
“ ఎస ఎస. కరన్ల చారి... హౌ ఆరూయ్?” అంటూ కరచాలనానికి చేయి చాపినా అది ఉతత్ నటన అని నాకు
అరథ్మవుతూనే ఉంది. బహుశా అతడికీ అరథ్మయి ఉంటుందేమో...... మనసులో “ చెయియ్ పటుట్కుంటే ఏం ?”అనిపించినా
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బయటికి కనబరచకుండా వెంటనే జాగర్తత్త్ పడి చేతిని వెనికిక్ లాగేసుకుంటూ “ఈ పాడు కిర్మి మానవ జాతి పర్తిషఠ్నే
పాడు చేసింది చూశారా ! చేయి కలిపే మరాయ్దను కూడా లాగేసుకుంది.... బేసిక డెకొరమే లేకుండా చేసింది కదా “
అంటూ వెరిర్ నవువ్ నవివ్, వెనకుక్ తగిగ్ తన మాసుక్ను సరిచేసుకునాన్ను.
కానీ, ఆ అపరిచితుడికి వైరస గురించిన నా మాటల పటల్ లక్షమే లేనటట్నిపించింది. “మీరు ననున్ గురుత్
పటట్నేలేదు. శకీత్.....” అంటూ అకక్డే నిలబడి తన సందేహానిన్ కొనసాగించాడు.
నేను బకరా మాదిరిగా నిలుచునాన్, మహానుభావుడు తన కేసరి రంగు మాసుక్కు పూరిత్గా అంటే మరీ పూరిత్గా
మాయ్చ అయేయ్లా ఉనన్ కేసరి రంగు పాయ్ంటునే తొడుకొక్ని ఉండడానిన్చూసి, అదేదో భయానీన్, మతి చెడిన
సంతోషానిన్జతగాఅనుభవిసూత్ ముందడుగు గురించి ఆలోచించసాగాను.
“ డు యు రిమెంబర మిసెస శారవ్రీ చారి అటీల్సట్ ?” సదరు చారి మహాశయుడు చివరకు ఇలా, తన గురించిన
మరొక కూల్ ఇచాచ్డో లేదో నాకు వెంటనే ఎవరని తటిట్ంది. వరాష్కాలపు నలల్ని మేఘాలలో మెరుపు మెరిసినటల్యి
తోచింది. అంటే.... అంటే..... ఈయన శారవ్రి చారి భరాత్ ? ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూసినటేల్ లేదు... అనుకుంటూ వాడి
ముఖచరయ్లను వివరంగా వెతికేటపప్టికి, అతడు మళీళ్ ముసుగేసుకుని తన సగం సగం గురుతులిన్ ఆ కేసరిలో
దాచేశాడు.
సరే. ఈ శారవ్రి చారి నేను పార్కీట్సు మొదలుపెటిట్న కొతత్లో నా పనితో పాటే చాలా ముడిపడిన పేరు. ఈమె వైట
ఫీలడ్ ( బెంగళూరులో ఒక లొకాలిటీ పేరు ) దాటి “ పామ మెడోస” అని పేరునన్ ఒక గేటెడ కముయ్నిటీలో, ఆ కాలంలోనే
రెండొందల యాభై చదరాల ఇలుల్ కటిట్ంచింది అంటే ఆమె వైభవం లెకెక్యొయ్చుచ్. విశాలమైన ఇలుల్, అంతే పెదద్ లాన
గారెడ్న, లాయ్ండ సేక్ప ఉనన్ ఆవరణ. లోపలునన్పుప్డు కూడా ఆకాశానికి తెరుచుకునన్టుట్ండే ఫీర్ అరిక్టెకచ్ర. ఆ ఇంటి
డిజైన కు నాకు జాతీయ పురసాక్రం కూడా లభించింది. ఇంకో మాట చెపాప్లంటే అపప్టిదాకా దోగాడుతునన్నా పార్కీట్సు
ఒకక్సారిగా లేచి తిరిగింది ఈ పార్జెకట్ తరువాతే. డబుబ్లకు డబుబ్లు. పేరుకు పేరు. జంటగా వచాచ్యి.
“ ఓహ మిసట్ర చారీ ! లాంగ టైమ....” అంటూ లేని నవువ్ మొహం మీద తెచిచ్పెటుట్కునాన్ను.
“ కరన్ల చారీ ....” కనొబొమలిన్ ముడివేసి ననున్ సరిదిదాద్డు.
“ ఎస. ఎస. కరన్ల చారీ...” జాగర్తత్గా నా సంబోధనను దిదుద్కునాన్ను. “ ఎనిన్ సంవతస్రాలైంది మిమమ్లిన్
చూసి.... ఏంటి కథ ? ... హోప ఆలీజ వెల..”
“ అవును. మనం ఇంతకుముందు కలిసింది నైనీట్న నైనిట్ ఎయిటోల్.. అంటే లెకేక్సుకోండి. ఇరవై మూడు, ఇరవై
నాలుగు సంవతస్రాలు.. కదూ “
“ అవునవును.”
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“ హౌ ఆర థింగస్ వితూయ్ ?”
“ సో ఫార సో గుడ. సరైవ్వింగ.... ఈ పాడు వైరస కారణంగా కాకపోతే వేరే కంపెల్యింట లేదు....”
“టూర్....” అంటూ చారి, ఉనన్టుట్ండి ఏదో గురుత్కొచిచ్నవాడిలా” అవును. మీకు అంకితా తెలుసు కదా. అంకితా
సహసర్పుతేర్.... షి ఈజ మై నీస... నా చెలెల్లి కూతురు” అనాన్డు.
నేను “ అలాగా “ అని మాటాల్డకుండా ఆశచ్రయ్ం పర్కటించాను.
ఇక అంకితా అనే ఇరభై రెండు సంవతస్రాల అమామ్యి నా అఫీసులో ఇంటరన్ షిపిక్ చేరింది. ఈ పెండమిక కంటే
ముందు. అంటే కోవిడ గురించిన మొదటి లాక డౌన ఆరంభమైనపుప్డు. అపుప్డే ఆమె ఆరునెలల టైరనింగ
అయిపోయింది. సహసర్పుతేర్ ఆ అమామ్యి ఇంటి పేరు. “ వెయియ్ పిలల్ల తలిల్” అని నా ఆఫీసు వాళళ్ంతా అమామ్యిని
ఏడిపించేవారు.
“ ఐసీ.. అంకితా, ద మదర ఆఫ ఒన థౌసండ కిడస్....” నేను తమాషా చేయసాగాను.
“ ఓహ శకీత్.... ఇది చాలా పాత జోకు..” అంటూ నవువ్తూనే కినుక ధవ్నితో అనాన్డు కరన్ల చారి. దీనికంటే
ముందు, తన ఘన ముకుక్పుటాలిన్ చూపించిన మాసక్ ను పైకనుకుని సరిచేసుకునాన్డు. దాని కేసరి రంగు ముకుక్లోపలి
బర్హామ్ండానికి కూడా సోకినటట్నిపించింది.
“ రైట కరన్ల... “ నేనే వేరే విషయనిన్ పర్సాత్విసూత్...” మిసెస శారవ్రి చారి ఎలా ఉనాన్రు ?”
ఈ పర్శన్తో కరన్ల చారి మొహంలో కనిపించీ కనిపించని ఇబబ్ంది కనిపించింది. లేదా నా కలా
అనిపించిందేమో? ఈ మధయ్, ఆ రోజులలో అంటే మిసెస శారవ్రి చారి నాతో కాంటాకట్ ఉనన్ రోజులోల్, ఆమె వెనకా
ముందూ భుజానికి వేలాడుతునన్ బేతాళుడిలా వెంటపడుతునన్ ఇదద్రు కవలలు గురుత్కు వచిచ్
“ ఔను. మీ కూతుళుళ్ ఎలా ఉనాన్రు?” అని అడిగాను.
“ వెలల్... దె ఆర మాయ్రీడ “ చారి కళుళ్ ఒకక్సారిగా చమకుక్మనాన్యి. “ ఇదద్రికీ రెండు సంవతస్రాల కిర్తం
పెళళ్యింది. పెదద్ది బాలిలో ఉంది. చినన్ది కొలొంబో..... ఇదద్రికీ ఒకొక్కక్ సంతానం...”
“ ఔనా ! అంతా నినన్ మొనన్ జరిగినటుట్ంది “ నా మాటలోల్ కృతిర్మ ఆశచ్రాయ్నిన్ ఒలకబోసి అనాన్ను.
“ ఎస. టైమ జసట్ ఫైల్స యు నో....” అనన్డు కరన్ల చారి. దాని గురించే ఇంకా ఏమో చెపప్బోయేంతలో, నేనే
అతడి సంభాషణను తుంచుతూ “ అలాగయితే, అంత పెదద్ ఇంటోల్ మీరిదద్రే ఉంటునాన్రా?” అంటూ టకుక్న అడిగేశాను.
అడిగిన తరావ్త ఎందుకు అడిగానా అనిపించింది.
అనిన్టికీ ముందు కరన్ల చారి మొహంలో కొదిద్గా కంగారు కనిపించింది. కంగారును కపిప్పుచుచ్తూ “ వెల. వి
జసట్ సిప్ల్ట రిసెంటీల్.... యునో. ఈ పెండమిక పార్రంభమవడానికి ముందు.. విడిపోయాం...” అంటూ ఉనన్ విషయానిన్
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చాలా నేరుగా నిరాభ్వుకంగా చెపేప్శాడు. కొదిద్గా ఆగి “ మనసు విశాలమయితే ఇలూల్ విశాలమే అనిపిసుత్ంది.... శకీత్ “
అంటూ నేనడిన పర్శన్కంటే పెదద్ సంజాయిషీనే తన బదులుకు జోడించడం జరిగింది. “ ఆకుచ్వలీ ఎస...... మేమిదద్రమే
ఉంటాము. నేను, నా కుకక్ జోయా... ఇదద్రే” అంటూ ఇంకో కొసరు మాట కూడా జోడించాడు. ఈ అనీన్ మాటలూ
వెంటవెంటనే చెపిప్ చివరికి నిరాశగా నిటూట్రుసూత్, ఆకాశం వైపు ఒకసారి చూసి, ఇంకా ముందేమి జరగనుందో అనన్టుట్
చూడడ్మూ జరిగింది.
ఈ శారవ్రి చారి,కరన్ల చారిలు తమ ఇదద్రు అమామ్యిలు పెళిళ్చేసుకుని, ఒకొక్కక్రిన్ కని, వీళళ్ని అవావ్ తాతలను
చేసిన తరావ్త కూడా విడిపోయారనే సంగతి ననున్ కలచివేసింది. జీవితంలో కావలసినదంతా ఉండీ లేదా కావలసినదానిన్
దకిక్ంచుకునే సోత్మత ఉండీ, ముసలితనానికి కొదిద్గా ముందు వయసులో విడాకులు తీసుకోవాలసిన అవసరమే నాకు
విచితర్మనిపించింది. అదీ కాకుండా- ఆమె ఎంతో ఆశపడి, అంతింత కాదు, అంత ఇషట్పడి, నా దావ్రా ఇలుల్
కటిట్ంచుకుంది కదా ? తామిదద్రి వృదాధ్పయ్ం గడిచి, ఇదద్రి ముసలితనానికి తగిన ఇలుల్ ఉండాలి అంటూ సవాల చేసింది
కదా ? పర్తి మాటకీ తన ఈ భరత్ను వెనకేసుకుని వచిచ్ మాటాల్డేది కదా ? తనుగా ఎపుప్డు ఇంటి విషయంలో తల
దూరచ్ని చారిని బలవంతంగా ఇనావ్లవ్ చేయించి, అతడి ఇషాట్యిషాట్లకూ తగినటుట్ నా డిజైన లు మారిచ్ంది కదా? ఇలా
ఎలల్పుప్డూ జతగా ఉండి, ఇపుప్డు ఈ ముసలితనానికి ముందు కటుట్కునన్వాడిని కాదని వెళిళ్పోవడమా ?
ఛ..... అనుకునాన్ను.
దాంపతయ్ విరసం నాకేం కొతత్ విషయం కాదు కదా? దీని గురించి ఒక థీసిస రాయగలిగినంత ఎకస్ పరట్ ని నేను.
ఒకటి, రెండు సారుల్ కాదు సరిగాగ్ మూడు సారుల్ చీలికలు చూపి కూలిపోయిన పెళిళ్ళళ్లో ఇరుకుక్పోయినవాడికి
అనుభవానికి కొరతేమిటి ? లేదా, సంసారమే అచిచ్రాదని నుదుట రాసుంటే ఇంకేం చేసేది? నిజం చెపాప్లంటే ఎంత
సులభంగా ఈ ఆడవాళళ్ను పోగొటుట్కునాన్నో అంతే సులభంగా సంపాదించుకునన్ వాడిని నేను. విడాకుల డికీర్ రాక
ముందే ఇంకో అమామ్యితో తిరిగినవాణిణ్. కొనిన్ సారుల్ కోరట్ హియరింగ మిస చేసి కొతత్ తేదీ తీసుకునన్వాణిణ్. ఒకటి రెండు
సారుల్ నా కేసును వాదించిన ఆడ లాయరే నాతో సరసాలకు దిగిందీ ఉంది..... అది సరే. అదెలా వునాన్ విడాకులు
విడాకులే కదా? అనాన్క దాంతో పాటే వచేచ్ బాధ మాతర్ం తకుక్వదా? అది అకసామ్తుత్గా తెచిచ్పడవేసే మానసిక గాయం
తకుక్వదా? ఒక ఆడదానితో శారీరికంగా కలిసినటేట్ మానసికంగానూ కలిసినాక, శరీరానిన్ వెనికిక్ తీసుకునన్టుట్
మనసుస్ను తీసుకోగలమా? అంటుకునన్ తరావ్త అది లేనే లేదనేటటుట్గా ఉనన్దునన్టుట్ వదిలేయగలమా?

మరి,

విడిపోయేటపుప్డు ఎవరెవరి భాగాలకు రావలసిన లెకక్లూ ఉంటాయిగా? ఎవరికేం రావాలి, ఎవరికేం ఉండిపోవాలి.....
అనే సాధారణ వయ్వహారాలే కాకుండా. ఎవరు తపుప్, ఎవరు కరకుట్, ఎవరు తకుక్వ ఎవరు ఎకుక్వ అంటూ ఎనున్ంటాయి?
థతెత్రికీ.......
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ఎందుకైనా అడిగానో అని నేను పరితపిసూత్ ఉండగానే, కరన్ల చారి “ చలో, నేనిక బయలుదేరుతాను శకీత్.... పొదుద్నేన్
బయలుదేరాను “ అంటూ మూతి పైని మాసుక్ను మరోసారి కిర్ందికి దించుతూ ఒక అడుగు ముందువేసి “ ననున్ బాగా
గురుత్ పెటుట్కోండి. ఈ పాడు మాసుక్ వలన ఎవరు ఎవరని అరథ్ం కాదు...” అంటూ నవువ్తూనే చెపిప్, మాసుక్ను
మరోసారి ముకుక్దాకా ఎగబార్కించి, “రైట సీయూ...”అంటూ వెళిళ్పోతూ ఒక రెండడగులు వేసిన వాడు – ఏదో
గురొత్చిచ్నవాడిలా, అకక్డే నిలబడి “ ఐ మెట యువర వైఫ టూ....” అని చెపేప్శాడు.
నాకు గుండె ఝలుల్మంది. “ వ... వేర?” అంటూ వెరిర్వెరిర్గా అడిగాను.
“ జసట్ నౌ... “ అంటూ పెదద్గా ఊపిరి వదిలి “ కానీ ఆమెకు కూడా నేనెవరని అరథ్ం కాలేదు”
“...?!”
నేను ఆశచ్రాయ్తిరేకంలో కొటుట్కుంటునన్పుప్డు కరన్ల చారి, నేరుగా నా వైపుకు దీరఘ్ంగా చూసి “ ఆమెకు నేను
ఎవరని డీటైలస్ చెపప్ండి శకీత్.... నేను వసాత్ను ...” అంటూ చెపేప్సి వెళిళ్పోయాడు.
కాదు... తెలిసిన మనిషి కాదు, సరిగాగ్ ఎవరని కూడా తెలియని వయ్కిత్ ఇలా, అకసామ్తుత్గా ఎదురై “ నీ భారయ్ ననున్
గురుత్ పటట్లేదు. ఆమెకు కాసత్ నా గురించి చెపుప్...” అని చెపిప్, ఎలా కనబడాడ్డో అలానే మాయమై పోతే ఏం చేసేది?
అతడిని ఆపి “ కరన్ల చారీ ! నేను కూడా నీ మాదిరే విచేఛ్దితుణణ్యాయ్- ఒకటి రెండు సారుల్ కాదు, మూడు చెదరిన
పెళిళ్ళల్ సరాద్ర ను నేను. ఇపుప్డు చెపుప్. నా ఏ పెళాళ్ం నీకు ఎదురైంది ?” అనగలమా ? ననున్ వదిలిపెటిట్ వెళిళ్న ముగుగ్రు
భారయ్లలో నికక్చిచ్గా ఎవరిన్ చూశావో చెపుప్... అంటూ సప్షీట్కరణ అడగగ్లమా ? లేదా, అతడు నా ముగుగ్రిలో ఒకక్రిని
నిజంగా చూసుంటాడా? దేవుడా..... దీనికంటే విచితర్మైన సంగతి వేరొకటుంటుందా ? పోనీ, నాకైనా ఈ ముగుగ్రిలో ఏ
ఒకక్రైనా తిరిగి కలిసే యోగమే ఉంటే, అకసామ్త అది అదృషట్మే అయితే... దానికొక వేళా పాళా అకక్రేల్దా ? వాయ్కిస్నేషన
కూయ్లో నా వంతుకోసం కాచుకునన్ ఆసప్తిర్లో ఇలా ఒక విచితర్మైన సనిన్వేశం కలగాలా?
థుత...
నిలుచ్నన్ చోటునుండే “ వెలెన్స కేర’ విశాలమైన లౌంజ అంతా పరికించాను. సుమారు పాతిక మంది
ఉండుంటారు. అది చాలదనన్టుట్ అందరూ ఒకలాగే కనబడాడ్రు. ఆడవాళైళ్నా, మగవాళైళ్నా ఒకే రకం దుసుత్లు వేసుకునే
ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబద్పు యుని సెకస్ సంపర్దాయంలో ఎవరెవరనన్ది గురుత్ పటట్డమే కషట్ం. అలాంటపుప్డు తన సవ్ంత
జీవితమే లేని ఒక సూకాశ్మ్ణువు లింగాతీతంగా అందరికీ ఈ ముఖ కవచానిన్ అతికించిన సందరభ్ంలో, ఎదురుగా
కనిపించిన వారు ఆడా, మగా అని తెలుసుకోవడమే కషట్మయియ్ంది. వీరిలో ఎవరు కరన్ల చారి చెపిప్న నా భారయ్ అనే
ఆలోచన ముందుగా వచిచ్ంది.
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నేను శారవ్రి అండ కరన్ల చారివాళళ్ ఇంటి పనిని ఒపుప్కుంది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవతస్రాల కిర్తం.
అపుప్డే అవిసమ్రతో నా పెళిళ్ జరిగింది. అవిసమ్ర నాకు యునివరిస్టిలో జూనియర గా ఉండింది. ఏదో సాకులతో నా పైన
పడుతూ పేర్మను సాధించింది. రెండు సంవతస్రాల పాటు ఉతక్టమైన కోరిట్ంగ కూడా జరిగింది. పోతే, పెళిళ్కి తనకంటే
నేనే తొందర పెటాట్ను. తాళి కటట్కపోతే ఎకక్డ మిస అవుతుందో అని భయపడి పెళాళ్డడమే తపప్యిపోయింది. ఆరో
నెలలో ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయి లాయర నోటీస ఇచిచ్ంది. ఈ అవిసమ్రతో పెళిళ్ రదద్యిందని డికిర్ రావడానికి ముందే
ఆరాయ్, అనఘా అనే ఇదద్రు సేన్హితురాండర్తో ఒకేసారి డేటింగ జరిపి, ముగుగ్రి నడుమ అతయ్ంత ఆసకిత్కరమైన తిర్కోణం
కనిపించి, చివరికి అనఘా తో ఘన ఘోరమైన పెళిళ్తో సిథ్రపడాడ్ను.

ఈమె మాతర్ం కరారు వాకుక్గా పంతొమిమ్ది

సంవతస్రాలు నాతోపాటు ఉంది. ఇదద్రూ పాలూ, చకెక్రల మాదిరి కలిసిపోయాం. అలా చూసేత్, ఇతరుల కంటే ఎకుక్వగా
నేను భారయ్ అని నిజంగా నమిమ్ంది ఈ అనఘనే. కానీ విధివార్త వేరుగా ఉంది. ఉనన్టుట్ండి మిహికా నా బర్తుకులో
కాలుపెటిట్ంది. ఆఫీసులో ఏదో పని ఉందంటూ వచిచ్న మనిషి, నాకే తెలియకుండా నా మనసును కూడా ఆకర్మించింది.
నాకు జూనియర గా వచిచ్న మనిషి ననేన్ ఏలేసింది. చివరికి అనఘా తనుగానే ననున్ ఈమెకు ఇచేచ్సింది. తనా లేక
ఆమెనా అనే సందిగాధ్నికి తావివవ్కుండా, మనసును బాధపెటట్కుండా తపుప్కుంది. సరే. ఒక ఆరేడు నెలలు కలిసునన్
మిహికా, ఈ కరోనా మొదటి లాక డౌన మధయ్లో ఉనన్టుట్ండి ఒక రోజు ఇలుల్వదిలి వెళిళ్పోయింది. తిరిగి రానేలేదు.
ఎందుకు వెళిళ్పోయిందో కూడా అరథ్ం కాలేదు. కోవిడ మొదటి అలంతా అయిపోయి, రెండోది అకసామ్తుత్గా వచిచ్న ఈ
వేళ వరకూ కూడా – ఈమె అడర్స తెలియదు.
అయోయ్ ! ఈ గోడుకు అంతు లేదా ? ఈ బెంగ కూడా అతి కూర్ర వైరస మాదిరిగానే ! తను ఉండీ లేనటుట్
చుటుట్ముటిట్ పొంచుండి, కాచుకుని, కుటర్ పనిన్, అవకాశం దొరికితే చాలు, లోపలికి దాఖలయియ్, గుండెలో గూడు
కటుట్కుంటుంది.

లోపల దుఃఖానున్ంచేసి, దగుగ్, ఆయాసం మాతర్ం బయటికి రపిప్సుత్ంది. తాను మాతర్ం ఉండనే

ఉంటుంది.
ఇక, లౌంజ లో ఎవరూ ననున్ గమనిసుత్నన్టుట్ అనిపించలేదు. కరన్ల చారి చెపిప్ంది నిజమే అయుయ్ంటేఆవిడెవరో ఒకక్రైనా నా వైపు చూడాలి కదా? వృథా ఏదేదో చెపిప్, నాలో కుమమ్రి పురుగును వదిలేసి వెళాళ్డు.... ఛ....
అది సరే. అతడికి నా భారయ్ ఎవరు అని తెలుసా? నేనే అతడిన్ సరిగా చూడలేదనాన్క, అతడు నిజంగా నా భారయ్ను
చూసుంటాడా ? లేదా, ఊరకే కంగారు పడాడ్డా ? ఒకవేళ చూసుంటే అవిసమ్రను చూసుండాలి, అనఘాను చూసే ఛానేస్
లేదు. ఇక మిహికా ఇటీవలిది కదా ? మరి ఈయన మాటను ఎలా నమమ్డం?
మనసులో ఇలా, ఎనోన్ లెకక్లు వేసుకుంటునాన్ను, ఎకక్డున్ంచి ఊడిపడిందో ఏమో – ఎవరో ఒకామె ఉనన్టుట్ండి
నా ఎదుట నిలిచింది. గాలి తన లోపలిదంతా చిలికేసి రూపు దాలిచ్నటుట్ కనిపించింది. “ సస్.. సాస్రిరా! “ అంది. “నాకే
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మయియ్ందో ఏమో తెలీదు. ఆ టైమే అలాంటిదనుకో. విరామం లేకుండా ఇంటోల్నే గడపడం ఎవరి తరం చెపుప్? డిపెర్సింగ
కదా? ఎంత సేపని ననున్నువువ్, నినున్ నేను చూసుకుంటూ కూరుచ్ంటాం చెపుప్! ఇపుప్డు చూసేత్ మరో లాక డౌన
అంటునాన్రే.... థూ.... ఇంటోల్నే ఉండి చాలయిపోయింది నాకు శకీత్..... ఏమీ చెయయ్కుండా అలా ఊరికే కూరోచ్వడం ఒక
రోగం కాదా ఏమిటి? అదీగాకుండా, బయట పర్జలు పురుగుల మాదిరి చనిపోతునాన్రు కదా! రేపు నువువ్ కానీ, నేను
కానీ ఈ మహమామ్రికి బలవచుచ్ కదా ! నాకైతే భయంగా ఉంది శకీత్.... తిరిగి వచేచ్సాత్ను నేను... వదుద్ అనదుద్రా ! పీల్స
టేక మి హోమ. పీల్స... టెల మి.. విలూయ్ ?”
“ మి.....మి.... మిహీ...” పేరుతో పిలవడానికి కూడా తడబడుతుండగా, ఏమయియ్ందని అరథ్మవక ముందే... ఆ
అమామ్యి ననున్ కావిలించుకుని మొహమంతా ముదుద్లతో నింపసాగింది.
దేవుడా..... ఈ అమామ్యి మాసుక్ వేసుకోలేదా ! ఇపుప్డెలా మరి.... అనుకునాన్ను.
“ ఇంటికి తీసుకెళాత్వా లేదా ? చెపుప్.....”
“ కాదు మిహీ ! ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయింది నువువ్. ఎందుకు వెళిళ్పోయావో చెపప్లేదు... “ ఆమెను హతుత్కునే
అనాన్ను.
“ కాదురా ! దేశమంతా లాక డౌన పెటాట్రు కదా దానికి ఎందుకు అని కారణం చెపాప్రా? చెపుప్ శకీత్ ! అది సరే
అంతకు ముందు డిమానెటైజెషన కు కారణం చెపాప్రా ? ఎందుకో నాకు చాలా భయమేసుత్ంది రా....”
ఈ అమామ్యి వీపు నిమురుతూనే లౌంజ లో అవిసమ్రో, అనఘో కూడా ఉనాన్రేమో అనిపించింది. లౌంజ అవతల
కరన్ల చారి కారెకిక్ వెళిళ్పోవడం కనిపించింది. అది అతడే అని అతడి మూతికంటిన కాషాయ రంగు ఘోషించింది.
***

(ŹȮ ţ Ʋ ҫȸĢ ȼ )
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