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- మూడవ కథ 2004 అనుకుంటా. అపుప్డు మేము హాసిప్టల పైనే ఉండేవాళళ్ం.

హాసిప్టల పైనే ఉండడంలో ఒక సుఖం ఉంది.ఎపుప్డు

కావాలంటే అపుప్డు పేషంట ను చూసుకోవచుచ్. అంతేకాదు, వాళళ్కూక్డా డాకట్ర గారు పైనే ఉనాన్రనన్ నిశిచ్ంత ఉంటుంది.
అలా హాసిప్టల పైనే మేముండే రోజులోల్, మా పిలాల్డికి సరైన సేన్హితులుండేవాళుళ్ కాదు. మా కాంపౌండరుల్, నరుస్లోత్ ఆడుకునే
వాడు. వాళేళ్మో వీణిణ్ ఓటమి నుండి కాపాడుతూ, మరాయ్దగా అనిన్ ఆటలూ ఓడిపోతుండేవాళుళ్. దాంతో వీడికి తానేదో గొపప్వాడిననే ఓ
కనపడని కొముమ్ మొలిచింది. అది వేగంగా పెరగడం గమనించిన మేము, దానిన్ కోసేసే నిమితత్ం ఓ అపారట్ మెంట ఫాల్ట తీసుకుని
అందులోకి మారాము.
ఆదివారం నాడు , వీడు అందరి పిలల్లతో ఆడుకునేపుప్డు, నేను పైన బాలక్నీలో, ఆరేసిన చీరలవెనక నిలుచ్ని, వీడు అందరితో
కలుసుత్నాన్డా లేదా అని మా వాణిణ్ గమనిసుత్ండేదానిన్. అలా పర్తి ఆదివారం, పిలల్లిన్ గమనించడం ఓ ఇషట్మైన వాయ్పకంలా మారింది.
అపుప్డపుప్డు వీళళ్ బంతి , అపారట్ మెంట పకక్నే ఉనన్ ఓ ఇంటి ఆవరణలో పడేది. ఆ ఇలుల్ ఓ పాతకాలపు గోపీ రంగు మేడ. చుటూట్
కొంతమేర నాపరాళుళ్ పరిచారు. నాపరాళళ్ చుటూట్ ఉనన్ ఖాళీ పర్దేశం లో ఓ పకక్న కనకాంబరం మడి ఉండేది. కరివేపాకు, గోరింట,
దానిమమ్, జామ చెటేల్ కాకుండా . చినన్ కమలాకాయలంత సైజులో పసిమి నిమమ్కాయల చెటుట్ండేది. కనకాంబరాలను మనసులోనే మాలకటిట్,
కరివేపాకు లేతరెమమ్లిన్ ఊహల తాలింపు లో వేసేసూత్, మధయ్మధయ్లో పిలల్లిన్ చూసూత్ ఉండేదానిన్.
ఎపుప్డు చూసినా ఒకే అనుమానం వచేచ్ది. ఆ నాపరాళళ్ని అంత శుభర్ంగా కడుగుతోంది ఎవరు. ఆ చెటల్ను అంతబాగా
పెంచుతునన్ది ఎవరు అని. ఆ పర్శన్లకు సమాధానం ఓ రోజు తెలల్వారుజామున ఏదో కేసు కోసం వెళుత్ంటే తెలిసింది. పెదద్ ఇనపబకెట తో
నీళుళ్ మోసుత్నన్ ఓ బకక్ పలచని అమామ్యి కనిపించింది. ఓ పదహారేళుళ్ంటాయేమో..
********
ఓ రోజున నిదర్పోతుంటే అరుదుగా మోగే అపారెట్మ్ంట ఫోన మోగింది.
“ఎవరూ?”
“నేనమామ్, వెంకటేశుని. మెయిన గేట వాచ మేనన్మామ్.”
“ఏమైంది?”
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“ అమామ్, ఈళుళ్ మన పకిక్ంటోల్ ఉంటారమామ్, ఆ అమామ్యికి బాలేదని ఆయమామ్ళళ్ నానాన్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు.”
హాసిప్టల లో ఉనాన్ననుకుని, నిదర్ మతుత్లో “ సరే నేనొసుత్నాన్ను చూడడానికి.”
“అమామ్ ఏడికొసాత్రు?”
మతుత్ వదిలింది.
“సరే ఆ అమామ్యిని లిఫట్ లో పైకి తీసుకురా .”
ఆ అమామ్యి తో పాటు ఆమె తండీర్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు.
సాయంతర్ం నుండీ కడుపులో నొపిప్గా ఉందట . మెడికల షాపు నుండి టేబెల్ట తెచిచ్ వేశారట గానీ పనిచెయయ్లేదని , నొపిప్ ఇంకా
ఎకుక్వైందనీ చెపాప్రు.
మా వంటావిడ లేచి వచిచ్ంది. నేను పరీక్ష చేయడానికి వీలుగా హాలోల్ ఉనన్ దీవాన మీద పడుకోబెటిట్, దుపప్టి కపిప్ంది. వీళుళ్ కాసేపు
బయట నిలుచ్నాన్రు.
ఆ అమామ్యికి పదిహేడేళళ్ట. చూటాట్నికి పధాన్లుగులా ఉంది. ఆరోగయ్ం లేని తెలుపు. పలుచని బుగగ్లు. పలుచని పెదవులు. అవి
కూడా పగుళిళ్చాచ్యి.
బొడుడ్ కింద కుడి వేపు నొపిప్ అంది. మెలల్ తడిమితే గిలగిల లాడింది.
పెళిళ్కాని పిలల్కు కడుపులో కుడిచేతి వైపు నొపిప్ అంటే అనుమానపు మొదటి వేలు అపెండిసైటిస వైపే చూపిసుత్ంది.
ఎకుక్వగా లేటు చెయయ్కుండా హాసిప్టల కు తీసుకెళిళ్ సాక్నింగ కూడా చూసేత్ , అపెండికస్ వుండవలసిన పర్దేశం లో గజిబిజిగా
ఉంది. సాక్నింగ చేసుత్నన్పుప్డు కూడా అదే పర్దేశంలో ఆ అమామ్యి నొపిప్ తటుట్కోలేక అలాల్డుతోంది.
సరిపడినంత రకత్ం లేదని, బల్డ అరేంజ చేసి ఆపరేషన కోసం థియేటర కు తీసుకెళాళ్ం.
పొటట్ ఓపెన చేసి అపెండికస్ కోసం వెతికితే, అది నేను నిరపరాధినంటూ ఆరోగయ్ంగా కనిపించింది. దాదాపు అదేపర్దేశం లో ఉండే
ఫేలోపియన టూయ్బ వాచి, పగిలిపోయి ఉంది. పగిలిన టూయ్బ నుండి తొంగిచూసోత్ందొక ఏడువారాల పిండం!!!
టూయ్బల పెర్గెన్నీస్.
అంటే గరాభ్శయం పకక్నే ఉనన్ ఫేలోపియన టూయ్బ లో గరభ్ం వచిచ్ంది. గరాభ్శయం అయితే ఎంతైనా వాయ్కోచించగలదు, మూడు
కేజీల బిడడ్ నైనా, ముగుగ్రు బిడడ్లనైనా సరే తనలో ఇముడుచ్ కోగలదు. కొనిన్ సారుల్ పొరపాటున, గరాభ్శయం పకక్నే , సనన్టి పెనున్
పరిమాణంలో ఉనన్ టూయ్బులో గరభ్ం వసేత్ అది

ఎకుక్వకాలం నిలబడదు. రెండో నెలలోనే కడుపులో నొపిప్ రావడం, పగిలిపోవడం

జరుగుతుంది.
అలాగే జరిగింది.
ఆశచ్రాయ్నిన్ పకక్న పెటిట్ పగిలిపోయిన టూయ్బ తీసేశాము. ఆపరేషన అయేసరికి తెలల్వారుజాము అయిదయింది. .
అమామ్యికి మతుత్ వదలేల్దు. సాట్ఫ ఆమెను థియేటర నుండి వారడ్ కు మారచ్డానికి టార్లీ కోసమని వెళాళ్రు. ఆమెవంకే చూసూత్
నిలబడాడ్ను. బలహీనంగా ఉంది ఆ అమామ్యి .
ఆ పిలల్ తపుప్ చేసిందని అనుకోబోతే, మనసు ననున్ తపుప్పటిట్ంది. ఇంత పిచిచ్ పిలల్కు ఎవరిలా చేసిందీ?
వాళుళ్ అపెండికస్ అనుకుంటునాన్రు, కానీ సంగతి తెలిసేత్? అసలీ విషయానిన్ ఎలా చెపాప్లి.
చెపేత్ ఎలా రియాకట్ అవుతారు?
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చెపప్కుండా వదిలేసే విషయం కాదు.

చెపేత్ నమమ్క పోగా, ముందు అపెండికస్ అనాన్రు, ఇపుప్డేమో పెళిళ్కాని పిలల్ మీద ఇలాంటి అభాండాలు వేసాత్రా అని ఎదురుతిరిగే
చానుస్ంది.
టైం గాని టైం లో చెపప్డమెందుకు, ఆ టూయ్బుని , అందులో ఉనన్ పిండానీన్ పరీక్షకు పంపి రిపోరట్ వచిచ్న తరావ్త ఎలా చెపాప్లో
బాగా ఆలోచించి చెపాద్ంలే అనుకునాన్ను.
థియేటర బయటికి వచాచ్ను.
ఆదురాద్గా నిలుచ్నన్ వాళళ్ నానన్, అనన్యయ్తో “ఆపరేషన అయింది, పరిసిథ్తి ఇపుప్డు బాగానేఉంది”

అనాన్ను.

హాసిప్టల లో ఎనాన్ళుళ్ండాలి , ఎపుప్డు ఆహారమిసాత్రు. ఇలాటి పర్శన్లకు ఎపుప్డూ చెపేప్ జవాబులే చెపాప్ను.
ఓ పావుగంటలో అమామ్యిని షిపట్ చేయమని చెపిప్ వచిచ్ నారూం లో కూరుచ్నాన్ను.
కూరుచ్నన్ కాసేపటికి ఏదోపెదద్ గొడవ వినిపించింది.
గభాలన్ లేచి బయటికెళాళ్ను. ఆ అమామ్యి వాళళ్ అనన్యయ్ మా కాంపౌండర జానీని చొకాక్ పటుట్కుని కొటట్బోతునాన్డు. ఆవేశంతో
రొపుప్తునాన్డు. నేనూ, మిగతా సాట్ఫూ పటుట్కుని విడదీశాము.
మా జానీ ఎపప్టినుండో కాంపౌండర గా పని చేసుత్నాన్డు. నేను ఆపరేషన చేసుత్ంటే అవతలి వేపుండి సహాయం చేసుత్ంటాడు.
పేషంటల్ను ఎతిత్ బెడ మీద పడుకోబెటట్డం, మళీళ్ వాళళ్ను వీల చెయిర లో రాంప మీద తోసుకురావడం, హాసిప్టల లో అనిన్
పనులూ నాది కాదనుకోకుండా చేసాత్డు.
ఆపరేషన సెట్ర్చర మీదనుండి ఆ అమామ్యిని రెండు చేతులతో ఎతిత్ బెడ మీదకు షిఫట్ చేయబోతే వాళళ్ అనన్యయ్ కి కోపం వచిచ్ంది.
“మేడం, మీకు లేడీ సాట్ఫ లేరా. అనిన్టికీ ఈడొసొత్నాన్డేంటీ ?”
ఆ రోజు రాతిర్ మా నరుస్ వంటోల్ బాగోలేదని రాననీ చెపిప్ంది. ఒకవేళ ఉనాన్గానీ, జానీ సహాయం లేకుండా ఆమె కూడా షిఫట్
చేయలేదు.
“వీడు అమామ్యిమీద చెయేయ్సేత్ ఊరుకునేది లేదు.”
అటూ ఇటూ గాని టైం లో, ఆ గొడవకు విసుగొచిచ్ంది.
నేనూ, మా ఆయమమ్లూ, చినన్ నరూస్ కలిపి బెడ మీద పడుకోబెటాట్ము.
బయట ఆ అబాబ్యి కారిడార లో, చేతులు కటుట్కుని , ఓ కాలు వెనకిక్ మడిచి గోడకు తనిన్ పెటిట్, కోరగా చూసుత్నాన్డు.
నేను సంజాయిషీ ఇవవ్దలుచుకోలేదు, అకక్డికి నేనేదో తపుప్చేసినటుల్ ఒపుప్కునన్టల్వుతుందని !
లోపల లోపల తిటుట్కుని మా జానీ కోసం వెతికాను.
ఆపరేషన థియేటర లో సామానుల్ శుభర్ం చేసుత్నాన్డు.
“ఏమనుకోవదుద్ జానీ, రకరకాల మనుషులొసుత్ంటారు. ఏం చేసాత్ం చెపుప్ “ అనాన్ను.
“అయోయ్, పరేల్దు మేడం.” అనాన్డు.
ఆపరేషన చేసే టైం లో నేనెంత అరిచినా ఏమనుకోడు గానీ , బయట మాతర్ం నేను చినన్ మాటంటే తటుట్కోలేడు. కళళ్నీళుళ్
పెటేట్సాత్డు. మా పిలల్లన్నాన్ చెడామడా తిటేట్యగలను కానీ జానీ దగగ్ర జాగర్తత్గా ఉంటాను. మనసు వెనన్కనాన్ సునిన్తం. ఈ మధయ్నే
పెళైళ్ంది.
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థియేటర లోనే ఓ సూట్ల మీద కూరుచ్నాన్ను. నరుస్ వచిచ్ పేపరూ, కాఫీ పకక్నే పెటిట్ంది.

తొలగించిన టూయ్బునీ అందులో పిండానీన్, మిగతా టిషూయ్నీ పెథాలజీకు లేబరేటరీకి పంపించేందుకు ఫారమ్లిన బాటిల లో వేసి
తెచాచ్డు. దాంటోల్ పార్ణం లేని అతి చినన్ పిండం కదులుతోంది.
ఎంత చినన్పిండమైనా మైకోర్సోక్పు సహాయం లేకుండా

గురుత్ పటట్గలిగిన అవయవం కనున్. నలల్గా ఉబెబ్తుత్గా మెరుసోత్ంది.

కంటికనాన్ ఎనోన్ పెదద్ అవయవాలునాన్యి. ఇదొకక్టే ఎందుకింత కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ందీ ?
‘ సరేవ్ందిర్యాణాం నయనం పర్ధానం’ అందుకేనా అనాన్రు?
ఆలోచిసోత్ంటే కాఫీ చలాల్రిపోయింది. అదే తాగి బయటికొచిచ్ ఆ అమామ్యిని చూడడానికి వెళాళ్ను.
నొపిప్గా ఉందేమో మూలుగుతోంది.
ఫైల మీద పేరు చూశాను.
సుమతి.
“ సుమతీ” అని పిలిసేత్ కళుళ్ విపిప్ చూసింది.
“బాగా నొపిప్గా ఉందా?”
లేదనన్టుట్ తలూపింది. ఆ అమామ్యి దగగ్రున్ండి బయటకు వచేచ్ సరికి పిలల్ తండిర్ నిలుచ్ని ఉనాన్డు.
" అబాబ్యి కొంచం పదధ్తి గల మనిషమామ్. కొనిన్ విషయాలోల్ నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. తేడా జరిగితే ఊరుకునే రకం కాదు. మరి మగ
సాట్ఫ అమామ్యిని తాకడం తపేప్కదమామ్." వాళళ్ అబాబ్యి పర్వరత్నను సమరిథ్సూత్ అనాన్డు.
******
రెండు రోజులు గడిచాయి.
అమామ్యికోలుకుంది. నడుసోత్ంది. ఆహారం కూడా తీసుకుంది.
ఈ రెండు రోజులోల్ తెలిసిన వివరాలేమిటంటే, పదేళళ్ కిర్తం భారయ్ పోయాక పిలల్లతో వచిచ్ ఇకక్డ సిథ్రపడాడ్డట అమామ్యి తండిర్.
మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోలేదు. వాళళ్కు బసాట్ండ పకక్న ఒక హోటల, కొంచం దూరంలో ఉనన్ సినిమా హాలు పకక్నే ఒక రెడీ మేడ బటట్ల షాపు
ఉంది. తండీర్, అనాన్, పొదుద్నన్ పనికి వెళేత్ రాతిర్కి గానీ రారు. ఆ అమామ్యిని సెవెంత కాల్సు వరకూ చదివించి ఆపేశారట.
ఆమె దగగ్రకు ఎవరొసుత్నాన్రో ఏమిటో..
టూయ్బులో గరభ్ం వచిచ్నటుల్ నిరాథ్రిసూత్ హిసోట్పెథాలజీ రిపోరట్ కూడా వచిచ్ంది. వాళళ్కు ఎలా చెపాప్లనేది పెదద్ సమసయ్ అయింది.
ఆ తరావ్తి రోజు ఆదివారం పిలల్ల ఆటలు చూసేందుకు బాలక్నీ లో కూరుచ్ంటే వెంటనే ఆ చూపులు ఆ గోపీ రంగు డాబా వైపు
తిరిగాయి. నాపరాళల్ ఆవరణలో అనీన్ ఎండుటాకులు పడిఉనాన్యి. కనకాంబరాల మడి మరింత వతుత్గా పూసి, చాలా పూలు రాలిపోయి
ఉనాన్యి. నిశిచ్ంతగా లేత రెమమ్లతో , ముదురు కొమమ్లతో కరివేపాకు చెటుట్ గాలికి ఊగుతోంది.
ఆ పిలల్కు జరిగిన ఘోరం ఆ తోటకు తెలియకుండా ఉంటుందా?
తెలియని దిగులు కముమ్కుంది. లోపలికొచిచ్ కూరుచ్నాన్ను.
పనమామ్యి హాలోల్ తడిగుడడ్తో తుడుసోత్ంది.
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"అమామ్, ఆ అమామ్యి ఎటాల్ ఉందీ?" అడిగింది.
"బాగానే ఉంది. "
పనమామ్యి తుడవడం కానిచిచ్, బకెట తీసుకుని వెళళ్బోతుంటే అడిగాను.
"వాళిళ్ంటికి చుటాట్లెవరైనా వసాత్రా పదామ్?"
" నేనెపుప్డూ సూడలేదమామ్,

ఒకక్తే ఉంటది.

పనంతా ఆయమామ్యే సేసుకుంటది.

ఆ మజెజ్న మాయనన్ పెళళ్పుప్డు

పూలుకావాలొస్చిచ్ ఎళాళ్ను ఆళిళ్ంటికి . టీవీ కూడా లేదు ఇంటో. ఏమడిగినా ముంగిలా కూసుంది."
నేనేం మాటాల్డలేదు.
పనమామ్యి మళీళ్ అడిగింది
" ఇరవైనాలుగగ్ంటల కడుపులొన్పిప్ ఆపరేషన అంట గదమామ్, ఎపుప్డు పంపిసాత్రూ?"
" రేపు."
అవును రేపే డిసాచ్రజ్ చెయాయ్లి. చెయయ్బోయే లోగా విషయం చెపిప్, జాగర్తత్లు కూడా చెపాప్లి.
చెపప్కుండా పంపించలేను.
చెపేత్ ఏం జరుగుతుందో . ఆ అమామ్యిని తండీర్, అనన్ ఏం చేసాత్రో.
ఎందుకైనా మంచిదని,

తెలిసిన పోలీసు ఆఫీసర కు ఫోన చేసి ఓ కేసు విషయంలో సహాయం కావలిస్ ఉంటుందని ,

అవసరమైనపుప్డు రావాలని రికెవ్సట్ చేశాను.
‘తపప్కుండా' అని పార్మిస చేశాడు. .
****
ఆ రోజు పిలల్ల సూక్లు ఏనివరస్రీ. ఆ సాయంతర్ం పిలల్లిన్ సూక్లోల్ దింపి, కాసేపు కూరుచ్ని, సేట్జ మీద జరిగేది మనసెకక్డో పెటిట్
చూశాను.
మా పిలల్లు వాళళ్ గోలలో వాళుళ్ పడాడ్క నెమమ్దిగా జారుకుని, రాతిర్ ఏడింటికి హాసిప్టల కు వచాచ్ను.
హాసిప్టల కు మెయిన గేట కాకుండా వెనకనుండి ఓ చినన్ దావ్రం ఉంది. ముందు వేపునుండి వసేత్, తెలిసిన పేషంటులు టోకెన
నంబరల్ను పకక్న పడేసి గబగబా లోపలికొసాత్నంటారు. ముందు ఉనన్ వాళళ్తో గొడవలు.
కనపడకుండా వెనక నుండి వచిచ్

వీటనిన్ంటినీ తపిప్ంచుకోడానికి ఎవరికీ

రూం లో కూరుచ్ని , ఒకొక్కక్ళళ్ను పిలుసాత్ను.

అపప్టికి కరెంట పోయిందేమో చీకటిగా ఉంది. రిసెపష్న దగగ్రా, అకక్డకక్డా కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి ఉనాన్యి.
ఆ సనన్ని వెలుగులో జాగర్తత్గా చూసుకుంటూ నేను వెనక వేపు నుండి వసుత్ంటే, అటు పకక్ మెటల్మీద సుమతి కూరుచ్ని ఉంది.
“ ఇకక్డ కూరుచ్నాన్వే సుమతీ?”
ఎపప్టిలానే ఏమీ మాటాల్డకుండా తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. నాతో రమమ్నమని సైగ చేసి, లోపలికి తీసుకొచాచ్ను.
నేను రూం లోకి రావడం ఎవరూ చూడలేదు, పైగా ఒపిలో పేషంటుల్ ఎవరూ లేరేమో, బయట మెయిన డోర వదద్ సాట్ఫ నవువ్కుంటూ
కబురుల్ చెపుప్కోవడం వినిపిసోత్ంది.
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సుమతిని నా రూం లో కూరోచ్బెటిట్ చపుప్డు రాకుండా తలుపు వేశాను. రూం లో రెండు కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి ఉనాన్యి కానీ చీకటే
డామినేట చేసోత్ంది.
రేపు ఇంటికి పంపిసాత్ననీ, ఆ తరావ్త ఏం తినాలీ, మళీళ్ చెక అప కు ఎపుప్డు రావాలీ అవి మాటాల్డాను.
ఆమె ఋతుకర్మం గురించి కొనిన్ వివరాలు అడిగాను. తనకు తోచినటుల్ సమాధానాలు కూడబలుకుక్ంటూ చెపిప్ంది.
"సుమతీ, నీకు టైం ఎలా గడుసుత్ందీ?"
" పని ఉంటుందిగా."
"మరి నీకు ఫెర్ండస్ ఎవరైనా ఉనాన్రా?"
" ఊహూ.."
"మీ అమమ్ నీకు గురుత్ందా?"
"ఊ..."
" మా బాబు నీకు తెలుసా?"
తెలుసనన్టుట్ తలూపింది.
“నీకు ఎపుప్డైనా తోచకపోతే మా ఇంటికి రా, మా పిలల్లతో ఆడుకుందువు గాని"
సమాధానం చెపప్లేదు.
కాసేపు మౌనంగా కూరుచ్నాన్ం.
“ నీకు పిలల్లెలా పుడతారో తెలుసా?”
ఏదో అంది. తెలుసో తెలియదో అరథ్ం కాలేదు.
మామూలుగా అయితే, చెపప్లేని కొనిన్ వివరాలు సప్షట్ంగా చెపేప్ందుకు, మసకవెలుతురు సహాయం చేసోత్ంది.
మొనన్ తనకి ఏమైందో ,ఆపరేషన ఎందుకు జరిగిందో కొవొవ్తిత్ వెలుగులో బొమమ్ గీసి అరథ్మయేటుల్ చెపాప్ను.
"ఇపుప్డు చెపుప్ , ఎవరైనా అలా చేసుత్నాన్రా?"
“…………..”
“ దాచకుండా చెపుప్ సుమతీ, ఎవరు నీతో అలా... అదే...ఎవరు నినున్”
ఎంతో సేపు మౌనంగా కూరుచ్ంది.
నేను కూడా కదిలించలేదు.
పావుగంట గడిచింది. మాటాల్డదు. సుమతి దగగ్ర సహనం కోలోప్యే అవకాశం ముందే కోలోప్వడం వలల్ , నేనూ ఓపికగా
కూరుచ్నాన్ను.
మళీళ్ నేనే
“ఇపుప్డు జరిగింది, నీకు మళీళ్ జరకుక్ండా చూసుకోడానికి నేనునాన్ను.

నీతో ఎవరూ అలా చెడడ్గా పర్వరిత్ంచకుండా నేను

చూసుకుంటాను.”
“………….”
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“ఎవరో చెపుప్, వాళుళ్ నీ జోలికి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను.”
“ మరి … నానన్,…అనన్యయ్…”
“ వాళళ్ గురించి భయపడకు , వాళిళ్దద్రూ నినేన్ం అనకుండా నేను చూసుకుంటాను.”
“………”
“నీ దగగ్రకు ఎవరొసుత్నాన్రు ? చెపుప్, పెర్గన్నీస్ ఎవరి వలల్ వచిచ్ంది. ?”

“ ఎవరో నాకెటాట్ తెలుసుత్ందీ?……. నానోన్… మరి అనన్యోయ్... రాతిర్ పూట ఒకరి తరావ్త ఒకరు……”
ఆవేశం
కోపం
ఆశచ్రయ్ం
భయం
జుగుపస్
కరుణ
దుఃఖం
ఏడూ కలిసి, కనిపించని ఏడుపైంది.
ఫోన తీసి ఒక నంబర డయల చేశాను.
" మేడం, రెడీగానే ఉనాన్ము. రమమ్ంటారా?" అవతలి కంఠం.
******
సుమతి విమెన వెలేఫ్ర సంసథ్ , పోలీసుల సహాయంతో బయట పడింది. ఆ తరావ్త సుమతికి తోటల పెంపకంలో టెర్యినింగ
ఇచాచ్రు. ఒక మెటోర్ పాలిటన సిటీలో ఎంతో మంది సెలబిర్టీల ఇంటిముందునన్ గారెడ్న లు సుమతి పరయ్వేక్షణ లో అందంగా పెరిగాయి.
సుమతి చాలా బిజీ అయింది కూడా!
ఆ మధయ్న ఆ ఊరెళేత్ ఓ అందమైన మొకక్ , మంచి కుండీలో పెటిట్ బహుమతిగా ఇచిచ్ంది. దానెన్లా పెంచాలో చకక్గా వివరించింది.
అది మా ఇంటోల్ బాగా పెరుగుతోంది. దానికి పేరు కూడా పెటాట్ను 'సుమతి '.
* పైరవసీ కాపాడే నిమితత్ం ఆ మొకక్ పేరు మారాచ్ను.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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