ǘ їȼ - øĖě ÷ȼɅ

1

ǘ їȼ

øĖě ÷ȼɅ

నాలో ఆతుర్త మొదలైంది. "ఆరునన్ర దాటినా ఇంకా ఇంటికి రాలేదేంటి వీళుళ్?" అపుప్డపుప్డూ ఇంతకు
ముందిలా జరిగినా తను సరుద్కుంది కానీ ఈ మధయ్ వలల్ కావటం లేదు. ఎకుక్వ సమయం కూడా దొరకదు సాయంతార్లు
ఇకక్డే చూసూత్ కూరోచ్టానికి.
"ఎకక్డి కెళుళ్ంటారో? ఎపుప్డొసాత్రో?"
నేనూ నా ఆలోచనలూ. నేను ఒకరు కాదు ఇదద్రనిపిసుత్ంది ఒకోక్సారి. నాకు తెలీనిదేదో నాలో
ఉందనిపిసుత్ంది. అది నాతో కొటాల్డుతుంది, నిలదీసుత్ంది, అవమానిసుత్ంది. ఎకక్డికెళుత్నాన్నో తెలియని లోతులకి తీసికెళిళ్
పడేసుత్ంది. వెనకిక్ రాలేక ఉకిక్రిబికిక్రౌతునన్ నా అసహాయతను చూసి నవువ్కుంటుంది. నా భరత్ అరుపు లాంటి బలమైన
శకిత్ని చూసేత్ దానికి భయం. తెలియని చోటెకక్డికో పారిపోయి దాకుక్ంటుంది. పిరికి పంద.
చటుకుక్న తలెతిత్ చూసేటపప్టికి హాలోల్ లైటు వెలిగింది. ఇదద్రూ లోపలికొసూత్ సోఫాలో కూలబడాడ్రు.
"అలిసిపోయారు పాపం, ఎందుకింత కషట్పెటేట్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం?" నా పిచిచ్ జాలితనం. రెండు నిమిషాలోల్ పైకి
లేచింది ఆ అమామ్యి. హాలు తలుపు తీసుకొని బాలక్నీలోకి వచిచ్◌ంది. తెలల్ సీల్వ లెస షరట్, ఎరుపు పాయ్ంట. సనన్ని
శిలప్ంలా ఉంది. బాలక్నీ గిర్ల మీదకు వంగి ఎదురుగా చూసోత్ంది. "ననేన్నా?" నా అనుమానం.
లేదు. మా మధయ్ దూరం ననున్ కనబడనివవ్దు!
******
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సంవతస్రం కిర్తమే కటాట్రు ఆ లగజ్రీ కమూయ్నిటీని. దానికీ, మా అపారెట్మ్ంట కీ మధయ్ పెదద్ ఖాళీ సథ్లం,
ఒకరోడూడ్, పర్హరీ గోడలూ. సరిగాగ్ ఆరెన్లల్ ముందు ఆ అపారెట్మ్ంట లో దిగిందా జంట. ఇలుల్ ఎకుక్వ గాల్స తో మొడరన
గా కటిట్ంచారు. పొదుద్న పూట ఎండ రిఫెల్క్షన వలల్ ఏమీ కనపడదు కానీ రాతిర్ లైట లో మాతర్ం మా కిచెన నుంచి వాళళ్
హాల సప్షట్ంగా కనబడుతుంది. మొదటోల్ పెదద్గా పటిట్ంచుకునేదానిన్ కాదు కానీ తరావ్తత్రావ్త కుతూహలం పెరిగి రోజూ
గమనించడం మొదలుపెటాట్ను. ముఖయ్ంగా ఆ అమామ్యిని.
తను నాజూగాగ్, మోడర్న గా ఉంటుంది. జీనస్ లు, ఫాయ్షన వేర ఎకుక్వ వేసుత్ంది. దూరంగా ఉండటంతో
తన మేకప, జువెలరీ సరిగాగ్ కనపడవు. తన కోలముఖం, నడక, డెర్సిస్ంగ సెనస్ అనీన్ నాకు బాగా నచాచ్యి. జీవితంలో
నేనెలా ఉండలేకపోయానో తను అలా ఉంది.
"నేనెందుకలా లేను?" అనన్ ఈరష్య్ నుంచి "తనని చూడకుండా ఉండలేను" అనేవరకూ వచిచ్ంది నా
వయ్వహారం ఈ నాలుగు నెలలోల్.
"తనకీ నాకూ సంబంధం ఏంటి?", "తనమీద ఇషట్మంటే, ఎలాంటిదది?", "తనని చూసూత్ తపుప్
చేసుత్నాన్నా?" - నా మెదడుకు నేనే సంధించుకునన్ పర్శన్లివి. "నువువ్ టీవీనో, మూవీనో చూసుత్నాన్వనుకో, దాంటోల్ని
కాయ్రెకట్ర కీ నీకూ సంబంధం ఏంటి? నువెవ్ందుకు దానిన్ పేర్మిసాత్వ? దానికి బాధ కలిగితే నువెవ్ందుకేడుసాత్వ? ఇదీ
అంతే. అది తపుప్ కానపుప్డు ఇదీ కాదు" తెగేసి చెపిప్ంది నా మెదడు. నివెవ్రపరిచే సమాధానం.
******
"సంధాయ్! సంధాయ్! డినన్ర కి ఇంకా లేటుందా?"
సమాధానం అవసరం లేని పర్శన్. తన ఉదేద్శాయ్లిన్ కపిప్పుచేచ్ ఇలాంటి పర్శన్లెనోన్ వేసాత్డు నా భరత్.
"వసుత్నాన్నండీ, ఐదు నిమిషాలోల్ వడిడ్సాత్ను" నా నిజం ఆకలితో ఉంది, వెళళ్క తపప్దు.
డైనింగ టేబుల దగగ్ర "ఈ మధయ్ బాగా పరధాయ్నంగా ఉంటునాన్వ, కూరలోల్ ఉపుప్లూ, కారాలూ సరిగా
ఉండటేల్దు, ఒంటోల్ బానే ఉందా?" అనాన్డు కంచంలోకి చూసూత్.
భారయ్ మానసిక సిథ్తిని కళళ్లోకి చూడకుండా, మనసుతో వెతకకుండా ఉపుప్ తకుక్వైన వంటతో
తెలుసుకునే భరత్నేమనాలి? పెళైళ్ ఇరవై ఏళళ్యాయ్క కూడా మా ఇదద్రి మధయ్ ఇంకా ఆ సాప్రక్ కావాలనుకునే నాదే
పిచిచ్దనం. అసలు సాప్రక్ అంటేనే క్షణకాలం ఉండేది కదా.
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"మమీమ్ ఎపుప్డూ కిచెనోల్ంచి ఆపోసిట ఫాల్ట వైపు చూసోత్ంది డాడీ" నా కొడుకు కంపైల్ంట. ఎపుప్డూ
వాడి చదువూ, ఫెర్ండస్ తపప్ నా బాధలూ, కోరికలూ వాడికి పటట్వు. అసలు ననున్ మనిషిగా గురిత్ంచాడా అని నా
అనుమానం. అమమ్లకి పిలల్లమీద కాపీరైట హకుక్లుంటే బావుణుణ్. వీడిలాంటి వాళళ్ నోరు మూయచుచ్.
నేనేమీ తిరిగి అనలేదు. ఇదంతా ఒన వే బతుకు. ఇకక్డ నాకొచేచ్దేమీ కనపడదు. ఆ అమామ్యి, ఆ
పర్పంచం అలా కాదు. ననేన్మీ కావాలని వేధించరు. నేనకక్డికి పారిపోవటంలో తపుప్లేదు. మెదడులో 'డోపామైన' అనే
పదారథ్ం మనకు నచిచ్ందే పదే పదే చేయిసుత్ందట. వీడియోగేమస్ ఆడటం ఆపమని అనన్పుప్డు నా కొడుకు చెపిప్న సైనస్
లెకచ్రది.
నాకూ అలాంటి మెదడే, డోపామైనే!
******
మరాన్డు సాయంతర్ం అంతా హడావిడిగా ఉంది వాళిళ్ంటోల్. చాలా మంది జనాలు. హాలంతా
నిండిపోయింది. అందరూ మెరిసిపోతునాన్రు కాసీట్ల్ బటట్లోల్. "ఏంటివాళ? ఎందుకీ పారీట్?" బైట బాలక్నీలో కొచిచ్
చూసుత్నాన్ను. లోపలిన్ంచి ఆ అమామ్యి వచిచ్ంది హాలోల్కి. పింక కలర కాక టైల డెర్స, లేయరడ్ హైర తో ఓ మోడల లా
ఉంది. తన వెంటే అతనూ వచాచ్డు పసుపు షేరావ్ణీలో. నలిగిన నైటీ,

జిడుడ్ పటిట్న చేతులు, అసత్వయ్సత్ంగా పెటిట్న

జుటుట్ముడితో నా వాలకానిన్ ఒకసారి ఊహించుకునాన్ను. గబుకుక్న బెడూర్మ లోకి పరిగెతిత్ ఐదు నిమిషాలోల్ మంచి
పంజాబీ డెర్స వేసుకొని, ముఖం కడుకుక్ని మళీల్ వంటింటోల్కొచాచ్ను. పారీట్కి తగగ్టుట్ ఉండాలి కదా!
వచిచ్ చూసేటపప్టికి ఇదద్రూ టేబుల మీదకి వంగి కేక కట చేసుత్నాన్రు. అందరూ చపప్టుల్ కొడుతునన్టుల్
తెలుసోత్ంది. "పెళిళ్రోజు!" మెలల్గా వెలిగిన నా టూయ్బ లైటు, సంతోషంతో నిండిన నా ముఖం. తరావ్త గంటసేపూ
తూనిగలా అటూ, ఇటూ తిరిగింది ఆ అమామ్యి పారీట్లో. చాలామందితో మాటాల్డింది, కొందరిని కౌగిలించుకుంది. నా
కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి. గుండెలోల్ అలారం. "ఇవనీన్ మామూలే పెదద్ సరిక్లస్ లో. తపేప్ముంది?" రెడీగా ఉంటుందది
సమాధానాలతో.
మెలల్గా జనాలు పలచ్బడాద్రు. చివరికి వీళిళ్దద్రే మిగిలారు. తను సోఫా మీద, అతను గోడకానుకుని
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అతను ఉనన్టుట్ండి చేతిలో ఉనన్ గాల్స నేలమీద విసిరికొటాట్డు. ఆ అమామ్యి ఒకక్సారి సోఫా
మీంచి లేచింది. ఇదద్రూ చేతులాడిసుత్నాన్రు విసురుగా. దూరం దూరంగానే ఉనాన్రింకా. నా గుండె వేగం పెరిగింది.
"ఎందుకీ వాదన?" "తనేమనాన్ తపుప్ చేసిందా?" "ఎవరితోనైనా మాటాల్డటం నచచ్లేదా తన భరత్కి?"
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మొటట్మొదటి సారి వాళళ్ మాటలని వినిపించలేని దూరం మీద, ఊహించలేని నా మనసుమీద
కోపమొచిచ్ంది.
అలా వాదిసూత్నే అతను హాల చివరికి చేరుకుని కరెట్న ని పూరిత్గా కోల్జ చేసాడు. ఎరర్టి అడడ్ం నాకూ
వాళళ్కీ మధయ్. "నాకు తెలియకూడని రహసయ్మేంటి?"
******
తనూ గొడవపడింది భరత్తో చాలా సారుల్ కానీ ఆ గొడవలోల్ అంత కసి కనబడదు. అసలు ధైరయ్ంగా
నించొని అంతసేపు మాటాల్డిందీ లేదు.
"ఏందుకంత కోపం తనకి, సరుద్కు పోవచుచ్ కదా?"
"తనని తనలాగే ఉండనీ, నీ లాగా మారచ్కు".
ననీన్ సిథ్తిలో చూసి నిదర్ కూడా దగగ్రికి రావడం మానుకుంది. మనసు తెరిచే ఉనన్పుప్డు కళుళ్ మూసి
పర్యోజనం లేదు.
******
పొదుద్నేన్ వంట హడావిడి ఇంటోల్. సరుకులేవో లేవు. ఫోన చేసేత్ కాలనీ షాపతను లిఫట్ చెయయ్లేదు. నేనే
వెళాళ్ను. షాప కోల్జ చేసుంది. నీరసంగా దూరంగా ఉనన్ సూపర మారెక్ట లోకి నడిచాను. అకక్డ అందంగా పెటిట్న
వసుత్వులిన్ అలా చూసూత్ వెళుత్నాన్ను వచిచ్న విషయం మరిచ్పోయి.
అకసామ్తుత్గా నేనునన్ వరసలో కనబడింది ఆ అమామ్యి. చెంపకీ భుజానికీ మధయ్ ఫోన పెటుట్కొని
మాటాల్డుతోంది. "తనేనా?" ఒకక్ క్షణం జాగర్తత్గా చూసాను. అదే సైట్లిష డెర్సిస్ంగ, జుటూట్. "తనే".అంత దగగ్రగా
చూడటం మొదటి సారి. పెదద్ కళుళ్, సనన్టి ముకుక్, చూడాలనిపించే ముఖం. నా అభిమానం ఇంకా పెరిగింది. అలా
చూసూత్ నిలబడి పోయాను.
"కదులు, తనతో ఎదనాన్ మాటాల్డు" ఎవరో ముందుకి తోసినటుట్ వెలుత్నాన్ను. దగగ్రిగా వసూత్ చూసాను,
తన చెంప కింది భాగం ఎరర్గా కమిలిపోయి ఉంది. కళుళ్ కూడా ఉబిబ్నటుల్ కనబడుతునాన్యి.
"నిదర్ పోలేదనుకుంటా?"
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"అతనేమైనా కొటాట్డా?"
"ఛ ఛ అంత పని చేసుండడు"
"మరెందుకలా ఉంది తను?"
మౌనం.
తన ఫోన మాటలు వినబడుతునాన్యి.
"నాకు లేట అవుతుంది. నువువ్ వెళిళ్పో"
...
"ఇటస్ ఒకే, అయామ ఫైన నౌ"
...
"నేను కాయ్బ లో వసాత్ను"
...
"డోంట సే సారీ. యూ డోంట మీన ఇట"
"బై".ఫోన పెటేట్సింది తల విదిలిసూత్. ఎదుటి వాళుళ్ చెపేప్ది నమమ్నపుప్డో, నచచ్నపుప్డో చేసే పర్కిర్య.
మన శరీరం భావాలిన్ దాచలేదు. ఏదోలా బయటకి తోసుత్ంది.
"అతను కొటాట్డు కచిచ్తంగా, అందుకే అంత బతిమిలాట"
"హు"
"ఏం మాటాల్డావే?"
"ఏం చెపప్మంటావ? అవును అదే జరిగింది. ఎవరో ఒకరు తగాగ్లి. ఎందుకిలా చకక్టి కాపురం నాశనం
చేసుక్ంటారు?"
"నీకెలా తెలుసు చకక్టిదని?"
"ఇంతకు ముందెపుప్డూ ఇలా గొడవలు చూడలేదు"
"గొడవలేల్కపోతే అంతా బానే ఉనన్టాట్? మరి నీ కాపురం సంగతేంటి, హాయ్పీనా నువువ్?"
"ఇపుప్డు మనం ఆలోచించాలిస్ంది నా గురించి కాదు"
"హుమ, వెళుళ్ తనతో మాటాల్డు"
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నా ఆలోచనలిన్ తొకిక్పెటిట్ అటూ ఇటూ చూసాను. తను షాప బైటకి నడుసోత్ంది. తనవైపు పరిగెతత్ బోయి
ఆగిపోయాను. ధైరయ్ం చాలేల్దు. నేనెవరిని?
బిలిల్ంగ కౌంటర అతనిన్ అడిగాను బైటకి చూపిసూత్
"తన పేరు?"
"శైలూ మేడం, మీరు?.."
"థాంకస్" చెపిప్ మెలల్గా మా ఇంటివైపు నడిచాను.
శైలజ.
******
తరావ్త వారం రోజులూ వాళళ్ హాల కరెట్న వేసే ఉంది. శైలజని ఆ రోజు అలా చూసినపప్టినుండి నా
మనసు మనసులో లేదు. ఇది మెదడు చెపిప్న టీవీ సీరియల కాదు. అసలు మెదడుని నమమ్క పోవటమే మంచిది.
"నెనేమనాన్ చెయయ్గలనా?"
"నీ పకిక్ంటోల్నూ, ఎదురింటోల్నూ ఉనాన్యి సమసయ్లు. ఎపుప్డనాన్ పటిట్ంచుకునాన్వా?"
"ఉండచుచ్ గాక, ఇది వేరు"
"ఏమౌతుంది తను నీకు?"
"నీకరధ్ం కాదు"
ఒకరోజు పొదుద్న ఆరింటికి పనిమనిషి వెనక పనిచేసోత్ంది. నేను పాల పాకెట తీసుకొని వంటింటోల్కి
వచాచ్ను. వసూత్నే ఎదురుగా చూసి మొదుద్బారిపోయాను. శైలజ, వాళళ్ బాలక్నీ గిర్ల మీంచి వంగి కిందకి చూసోత్ంది. తన
కాళుళ్ ఫోల్ర మీద లేవు.
"పడిపోతావే" బిగగ్రగా అరిచాను.పాల పాకెట జారిపడింది. లోపలెకక్డో అరిచాననుకునాన్ కానీ మాట
నోరు దాటింది. "బుదిధ్ లేదు నాకు". అనుకునన్దంతా అయియ్ంది.
పనిమనిషి రాజమమ్ ఒకక్ పరుగున లోపలికొసూత్ అంది "ఏమైందమామ్?"
అపుప్డే లేసుత్నన్ నా భరత్ "ఎవరి మీదే అరుసుత్నాన్వ పొదుద్నేన్, రాజమమ్నా?"
ఏదో ఒకటి చెపాప్లి.
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"అదీ..ఏంలేదు, పాలపాకెట జారుతుంటే హడావిడిలో…"
ఇదద్రూ నమమ్లేదు. రాజమమ్కి పర్శిన్ంచే అవసరంలేదు. అనుమానంగా చూసూత్ వెళిళ్ పనిచేసుకుంటోంది.
మళీళ్ శైలు వంక చూసాను. బదధ్కం తీరుచ్కుంటునన్ పిలిల్లా, అలా గిర్ల మీద సాగి చూసూత్ గిరుకుక్న
తిరిగి లోపలికెళిళ్ంది.
"ఎవరినే చూసుత్నాన్వ?" వెనకనుండి హఠాతుత్గా నా భరత్. అకక్డెవరూ లేరు "హమమ్యయ్".
"ఏం లేదని చెపాప్నుకదండీ, పాల గురించే. పెదద్గా అరిచే సావ్తంతర్య్ం కూడా లేదా నాకు?" భరత్లని
భయపెటేట్ పర్శన్.
"అదికాదే, నీకెమనాన్ అయియ్ందేమోనని" తగిగ్ అనాన్డు.
నేను పొయియ్ వైపు తిరిగి పనిచేసుకుంటునాన్ను.
"నువవ్సలు అరధ్ం కావే" అనుకుంటూ వెళిళ్పోయాడు.
"ఒకరొన్కరం బాగా అరధ్ంచేసుక్నాన్ం" అని అందరీన్ ఒపిప్ంచి పెళిళ్చేసుక్ంది తనే. ఇపుప్డేమో
అరథ్ంకావటేల్దంటునాన్డు. వీటిలో ఏదో ఒకటి అబదధ్ం. కాకపోవచుచ్. అభిపార్యాలలో సతాయ్సతాయ్లుండవ.
తనకి తనే అరథ్మవవ్ని మనిషి ఎదుటివాడికెలా అరథ్మవుతాడో అరథ్ం కాదు.
******
శైలూ చేసే పిచిచ్ పనులకి నాకు రోజురోజుకీ కోపం, జాలి పెరిగిపోతునాన్యి. ఒక రోజు సాయంతర్ం
ఇంకో అమామ్యితో మాటాల్డుతూ కనపడింది తను. "ఫెర్ండనుకుంటా". కొంచెం సేపటికి తను శైలజ భుజంమీద
రాసోత్ంది. దగగ్రిగా తీసుకుంది.
"ఏడుసోత్ందా?" కనీన్ళుళ్ కనపడటేల్దు. తెలుసుత్నాన్యి. "పరిసిథ్తి బాగుపడేలా లేదు"
ఇంకో రోజు భారాయ్భరత్లిదద్రూ కనబడాడ్రు. కరెట్న గురించెవరూ పటిట్ంచుకునన్టుట్ లేదు. శైలూ చేతిలో
ఏదో ఉంది. లైట దాని మీదపడి మెరుసోత్ంది. "కతిత్!" "ఏం చేసుత్నాన్వే?" నాలో అలజడి. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసుత్నాన్ను.
అతడు "వదుద్" అనన్టుట్ చేతులు చూపిసుత్నాన్డు. తను కతిత్ తనవైపు తిపిప్ంది. గుచుచ్కుంటాననన్టుట్ ఊపుతోంది. తను
దణణ్ం పెడుతునాన్డు. కతిత్ దూరంగా విసిరేసి సోఫా మీదకొచిచ్ కూరుచ్ంది. అతనొచిచ్ కింద కూరుచ్నాన్డు. ఆమె చేతులు
పటుట్కుని ఓడిలో తలపెటాట్డు.
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వాళళ్ పర్వరత్నకి నాకు గాభరా పెరిగిపోయింది. ఇదద్రు జీవితాలు కలిసుండాలంటే ఇంత వేదన.
జీవితాంతం మనిషి ఒకేలా ఉంటాడనుకోవటం భర్మ. దానిన్ పటుట్కొని పెళిళ్ళుళ్ చేసోక్వటం గడిడ్ పోచలిన్ నముమ్కుని
పరవ్తం పైకెకక్డం లాంటిది. ఎపుప్డైనా అంతులేని అగాధంలో పడచుచ్.
"లేదు, వీళళ్నిలా వదిలెయయ్కూడదు. రేపు శైలుతో మాటాల్డతాను. తనడిగితే నిజం చెపాత్ను. సంసారం
పాడు చేసోక్వదద్ని చెపాత్ను. పిచిచ్ పనులు చెయయ్దద్ని హెచచ్రిసాత్ను".
నా లోపలిన్ంచేమీ పర్తిసప్ందన లేదు. ఇదద్రం ఏకీభవించిన క్షణమది!
రాతర్ంతా అటూ ఇటూ దొరాల్ను. మనకాక్వలిస్నపుప్డు గడియారం కదలదు. సంతోషంలో వేగంగా,
బాధలో మెలల్గా నడిచే టైమ ని ఎలా నమమ్డం?
******
పొదుద్నేన్ లేచి వంట జోలికి వెళళ్లేదు. ఒకరోజు వండకపోతే పర్ళయం రాదు. సరాసరి నైట డెర్సస్
మారుచ్కోని, చెపుప్లేసుకుని బయలేద్రాను. లేటైతే తాను మళీళ్ ఆఫీసుకెళిళ్పోతుంది. ముందే కలవాలి. నేనేం చెపాప్లో
ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నాన్ను. పరుగులాంటి నడక.
తన కమూయ్నిటీలో అడుగుపెటాట్ను. సెకూయ్రిటీ ఎవరూ కనపడలేదు. ఆశచ్రయ్ం. ఇంత పెదద్ కమూయ్నిటీలో
సెకుయ్రిటీ ఎవరూ లేకపోవటం. అపారెట్మ్ంట ఓనర పేరుల్ రాసునాన్యి ఒక గోడమీద. "రవి & శైలజ - 502".
లిఫట్ దగగ్ర వెయిట చేసుత్నాన్ను. అదెంతకీ రాకపోవడంతో మెటెల్కక్డం మొదలుపెటాట్ను.
"తనని బైటకి పిలుసాత్ను. కింద వాకింగ చేసూత్ మాటాల్డతాను"
"అసలేమంటుందో.."
"అనేదేముంది, దాని మొహం"
"నన ఆఫ యువర బిజినెస అంటే?"
"ఇట ఈస మై బిజినెస అంటాను"
ఆయాసపడుతూ ఐదో అంతసుత్లోకి వసూత్ అటూ ఇటూ చూసాను. ఒక కారన్ర ఫాల్ట బైట కొంతమంది
సెకూయ్రిటీ గారడ్స్, టార్క పాయ్ంటస్ వేసుకునన్ మగవాళూళ్ నించొని లోపలికి తొంగి చూసుత్నాన్రు. అటువైపు
భయంభయంగా
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గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు. అందులో ఒకామె నోటి మీద చెయియ్ పెటుట్కుని రహసయ్ంగా చెపోత్ంది "మాతర్లు
మింగిందంట".
ఉనన్టుట్ండి అగాధంలో పడిపోతునన్టట్నిపించింది. భయం కళళ్లోల్కి చేరింది. అడుగు కదలటేల్దు. గుండె
వేగానేన్లా తటుట్కోవాలో తెలియటేల్దు. అకక్డే గోడకి వాలిపోయాను. వచిచ్న దారిలోనే పరిగెతిత్ పారిపోదామనిపించింది.
కొంతసేపటికి తేరుకునాన్ను.
"శైలూకేం కాదు" ధైరయ్ం చెపుప్కుంటూ ముందుకడుగేసుత్నాన్ను. వాళళ్ తలుపు దగగ్రికొచాచ్ను. అందరూ
ననున్ చూసుత్నాన్రు. పటిట్ంచుకోలేదు. తొంగి చూసాను.
నేల మీద ఉంది శైలూ. దుపప్టి కపిప్ ఉంది తన మీద. ముఖం మాతర్మే కనబడుతోంది. నా నోటినుంచి
చినన్ అరుపు. గాలంతా బైటికి తీసుత్నన్టుట్. అపప్టివరకూ నియంతిర్ంచిన కనీన్ళుళ్ ఆనకటట్ దాటాయి. ధారలుగా
కురుసుత్నాన్యి. ఒక మూలగా కూరిచ్ని సనన్గా ఏడుసుత్నన్ తన భరత్ తలెతిత్ నావైపు చూసాడు. "నీ వలేల్ ఇదంతా" అంటునన్
నా చూపుని చూసి తలదించుకునాన్డు.
శైలూనలా చూడలేకపోయాను. అచేతనంగా, మూగగా. తనొక అందమైన రహసయ్ం. ఎడారిలో దొరికిన
జలపాతం. వెనకిక్ తిరిగాను. పరిగెడుతునాన్ను, నా అడుగులు ఒకేసారి రెండు, మూడు మెటల్ని దాటుతునాన్యి. గేటు
బైటికొచాచ్ను.
"ఎవరికి చెపాప్లి?, ఎవరితో పంచుకోవాలీ వయ్ధ?"
"సంధాయ్?" దగగ్రగా ఓ పిలుపు.నా భరత్. బైక మీద ఉనాన్డు.
"ఇకక్డునాన్వేంటి?"
"ఎమండీ..ఆ అమామ్యి, ఆ అమామ్యి.." అంటూ వెనకిక్ చూపిసూత్ ఆగాను.
"ఎవరే?, అకక్డెవరూ లేరు. పనిమనిషి కోసం వచాచ్వా? రాజమమ్ రాలేదా ఇవాళ?"
తలాడించాను.
"ఏంటి కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి? నిదర్ పటట్లేదా? పద ఇంటోల్ డార్ప చేసి వెళాత్ను"
బైక ఎకాక్ను.
దూరంగా కనుమరుగౌతునన్ ఆ కమూయ్నిటీ వైపు చూశాను.
నా రహసాయ్నిన్ పాతిపెటిట్న శమ్శానంలా ఉందది.
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