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ఫైలు విసిరి కొటాట్డతను.
ఛాంబరోల్ అతని ఎదురుగా నిలబడడ్ ఉదోయ్గులందరూ ఉలికి పడాడ్రు. యజమానిలో అంత కోపం ఇదివరకెనన్డూ చూడలేదు.
పూరిణ్మ , అతని సెకర్టరీ ఒకడుగు వెనకిక్ వేసింది.
టేబిల మీద పడడ్ ఫైల జారుకుంటూ వెళిల్ ఆమె కాళళ్ వదద్ పడింది.
వంగి ఆ ఫైల తీసుకుని, మళీళ్ టేబిల మీద పెటట్కుండా, రెండు చేతులోత్ జాగర్తత్గా పటుట్కుని నిలబడింది.
“సరే, నేనే వెళాత్ను.” అంటూ బయటికి నడిచాడు. అందరూ పకక్కు తొలిగి దారిచాచ్రు. పూరిణ్మ ఫైల తో సహా పరుగు తీసింది
అతని వేగానిన్ అందుకోలేక. ఫైల, డైరవర పకక్ సీటోల్ పెటిట్ దూరంగా నిలబడింది.
డైరవర, సీటోల్ కూరోచ్బోతుంటే వారించాడు. తోడు వసాత్మని చెపేప్ందుకు ఎవరికీ ధైరయ్ం చాలేల్దు.
జీప సాట్రట్ చేసి , ఏదో ఆలోచించి, పోరిట్కో చివరి మెటుట్మీద నిలబడడ్ సెకర్టరీని దగగ్రకు రమమ్ని పిలిచాడు.
పరుగున వెళిళ్ దగగ్రగా నిలబడింది. గాల్స విండో దించి, “ఇవాళ రాతిర్కి వచేచ్సాత్ను. రేపు మీటింగస్ అవీ అనుకునన్ టైం కే అరేంజ
చెయియ్” అని చెపాప్డు.
ఎనోన్ ఏళళ్ తరావ్త, సొంత ఊరికెళుత్నాన్డు. ఊళోళ్ జనాలకూ , అతనికీ, భూముల విషయంలో కొనాన్ళుల్గా వివాదం నడుసోత్ంది.
పరిషక్రించ డానికని, ఎనోన్ సారుల్ తన వదద్ పనిచేసే సమరుథ్లైన ఉదోయ్గులిన్ పంపించాడు. పర్తిసారీ , వెళిళ్వసుత్నాన్రు తపప్ సమసయ్ ఓ
కొలికిక్ రాలేదు.
ఇవాళెలాగైనా ఈ విషయం తేలేచ్సి రావాలనాన్డు. వెళళ్డానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఊరిజనాలతో నెగగ్లేకపోతునాన్మని
నిసస్హాయంగా వివరించబోయారు.
అతనికి కోపం వచిచ్ంది. తనే వెళిళ్ పరిషరించుకొసాత్నని సిదధ్మయాయ్డు. సహాయకులు తోడు రావడానికి పర్యతిన్ంచారు. వదద్నాన్డు.
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మధాయ్హన్ం ఎండగా ఉంది. తారోర్డుడ్ మీద జీప దూసుకుపోతోంది. వాహనాలు తీసుకెళల్గలిగేది శరీరాలనే. అంతకంటే వేగంగా
అతని ఆలోచనలు పర్యాణిసుత్నాన్యి.
అతనికి చిరాకుగా ఉంది. అనుకునన్ టైం కు పని కాకపోతే అతనికిషట్ం ఉండదు.
అతని ఊరు వెళాళ్లంటే ఒక నదిని దాటాలి. ఆ తరావ్త కొంత దూరం, చిటట్డివి లాంటి పర్దేశంలో పర్యాణించాక గానీ ఊరు
రాదు.
మనసులోనే లెకక్ వేశాడు. నది దగగ్రకు వెళళ్డానికి ఇంకో గంట పడుతుంది. బలల్కటుట్ మీద జీప ఎకిక్సేత్ సరి. దాని మీద పర్యాణం
ఒక పావుగంట. నది పకక్న దారి అకక్డినుండి ఊళోళ్కి వెళళ్డానికి ఇంకో పావుగంట.
అకక్డ ఊరిజనాలతో ఎంత సేపు పడుతుందో!
వాళేల్మేమి అడడ్ంకులు పెటట్గలరో, వాళల్ వాదనలేమిటో కొంత ఊహించాడు. వాటికి సమాధానాలు మనసులోనే సిదధ్ం చేసుకునాన్డు
తన వాదనతో తను సంతృపిత్గా ఉనాన్డు. ఎదుటి మనిషికి మాటాల్డే అవకాశమే ఉండదు. అతని ఆట ఏస తో మొదలవుతుంది. సామ్ష షాట
తో ముగుసుత్ంది.
డబుబ్ వలన వచేచ్ ఆనందం కనాన్ ఎదుటివారిని ఓడించడంలో ఉండే ఆనందం అతనికిషట్ం .
ఎలాగైనా సరే రాతిర్కి సిటీకి వచెచ్యాయ్లి. రేపటి మీటింగస్ అనీన్ అనుకునన్ పర్కారమే జరగాలి.
మనసులో వేసుకునన్ పాల్న సంతృపిత్కరంగా ఉండడంతో, అతనిలో చిరాకు తగిగ్ంది.
కొంత దూరం పోయాక , రోడుడ్ మీద మనుషులు , మిగతా వాహానాలు కనిపించడం లేదు. పకక్నే పచచ్ని కొండలు. మబుబ్పటిట్
వరష్ం పడుతుందేమోననన్టుల్ వెలుతురు తగిగ్పోయింది. ఏమిటా అని పైకి చూసేత్, ఆకాశం కనిపించడం లేదు. రెండు పకక్లా ఉనన్ చెటుల్,
రోడుడ్ మీదకు వంగి, అవతలివేపునన్ చెటల్ కొమమ్లతో కలుసుత్నాన్యి. దారి పొడుగూతా ముదురాకుపచచ్ని ఆకులోత్ పందిరేసినటుల్ంది.
‘కొమమ్లకూ , కొమమ్లకూ మధయ్ సేన్హం ఎందుకూ? నిటారుగా పెరొగొచుచ్ కదా’ అనుకునాన్డు.
చినన్తనంలో, ఇంత చలల్టి చెటుల్ ఎపుప్డూ తను చూడలేదే. కాలేజికి సైకిల మీద వెళిళ్న రోడేడ్ అది. ఎనోన్ మారుప్లొచాచ్యి. రోడుడ్
విశాలమైంది. చెటుల్ అపుప్డు చినన్వి. ఇపుప్డు పెదద్వయాయ్యి
పెదద్యాయ్క ఎనోన్ దేశాలు తిరిగాడు కానీ, తన ఊరు వెళిళ్ంది లేదు.
రైలేవ్ కార్సింగ దగగ్ర జీప ఆగాలిస్ వచిచ్ంది. ‘ఎంతకూ రాదే టెర్యిన!’ అని చూసుత్ండగా , ఒక చినన్ పిలల్ కారు విండో గాల్స మీద
చేతోత్ కొడుతోంది. ఉడకబెటిట్న వేరు శనకాక్యలు చూపిసూత్, తీసుకోమంటోంది. పెదద్ సైజు గౌను, వంటి మీద వేళాడుతోంది. రేగిన
జుటుట్, మొకక్జొనన్ పీచులా ఉంది .
చేతి సైగతో వదద్నాన్డు.
ఆ పిలల్ గాల్స మీద కొటట్డం ఆపలేదు.
చేతి సంజఞ్లతోనే కొనుకోక్ండంటోంది.
కొంటే గానీ పోయేలా లేదని, జేబు చూసుకునాన్డు. తన దగగ్ర డబుబ్ ఉండదని గురొత్చిచ్ంది. అవనీన్ తన వెంట ఉండే అసిసెట్ంటస్
చూసుకుంటారు.
జేబు తడుముకుని డబుబ్లేదని తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
డాష బోరడ్ చూడమని చేతోత్ చూపించింది
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తీసి చూసేత్ ఏవో కాగితాలునాన్యి.
గాల్స దించి,
“చిలల్ర లేదు.” అనాన్డు.
“వందకు చిలల్ర కావాలా?” అని అతనన్డిగి, “ఒరేయ, శీనుగా!” అని వెనకిక్ తిరిగి కేకేసింది.
ఆ అమామ్యి కనాన్ కొదిద్గా పెదద్ పిలల్వాడొచాచ్డు.
“వందకు చిలల్రుందా?” అడిగింది.

వాడు లాగు జేబులో చెయియ్ పెటిట్ , పదులు, ఇరవైలు తీసి చేతిలో ఉంచుకుని, నోటు ఇమమ్నన్టుట్ అతని వంక చూశాడు.
“ కాష లేదు.” అమామ్యితో చెపాప్డు.
“వంద లేదా?”
లేదనన్టుట్ అడడ్ంగా తలూపాడు.
అతని వంకా, జీప వంకా వింతగా చూసింది. ఆరోడుడ్ మీద అలాంటి జీప ఇదివరకెనన్డూ చూడలేదు. బహుశా వెయియ్, రెండు వేలు
ఉండి ఉంటాయనుకుంది.
ఆ అమామ్యి దృషిట్, జీప లో వేళాడుతునన్ చినన్ విమానం బొమమ్ పడింది.
“కావాలా?” అడిగాడు.
అది ఊగుతూ ఉంటే, తనకెటూ చిరాకుగా ఉంది.
జవాబు చెపప్కుండా రాగిజుటుట్ వెనకిక్ తోసుకుని నవివ్ంది.
దానిన్ తీసి ఇచాచ్డు. బదులుగా, రెండు పొటాల్ల వేరు శనకాక్యలివవ్బోయింది. వదద్నాన్డు. అయినా సరే సీటోల్ పెటేట్సి పరుగున
వెళిళ్పోయింది. ఆ విమానం తన సేన్హితులకు చూపిసోత్ంది.
PPP
అతను నది దగగ్రకు వెళేళ్సరికి బలల్కటుట్ వెళళ్బోతోంది. అతని జీప దానిమీదకెకిక్ంచి కొదిద్ దూరంలో నిలబడాడ్డు. బలల్కటుట్ మీద
మిగిలిన వాళుల్, ఎవరీ కొతత్ మనిషి అని తమలో తామే అనుకునాన్రు.

అవతలి ఒడుడ్కెళాల్క అందరూ బలల్కటుట్ మనిషికి డబిబ్చిచ్

దిగుతునాన్రు.
జీప అవతలి ఒడుడ్కు చేరుకునాన్క “తిరిగి వెళేళ్పుప్డు ఇసాత్ను” అనాన్డు. బలల్కటుట్ మనిషి అతని అతని జీప, ఆహారయ్ం చూసి ‘ఎటూ
వెనకిక్ వెళాళ్లంటే తను తీసుకెళాళ్లిస్ందే.’ అనుకుని మౌనంగా తల ఊపాడు.
ఊళోల్ అడుగు పెటాట్క , అతనింటోల్నే అందరీన్ సమావేశపరచాడు.
పేషంట తో అరగంట మాటాల్డి, వళళ్ంతా తడిమి తడిమి పరీక్ష చేసి, బల్డ టెసుట్ల రిజలట్స్ అనీన్ చూశాక కూడా, జూనియర డాకట్ర కు
అరథ్ం కాని కేసు, సీనియర కు పేషంట ని చూడగానే అరథ్ం అవుతుంది. అలాగే, వారందరీన్ చూశాక, సమసయ్ ఏమిటో, ఎకక్డ తపుప్
జరిగిందో అతనికి అరథ్ం అయింది.
అందరూ దూరపు బంధువులే. అతని ఉదోయ్గులు నిబంధనల పర్కారం మాటాల్డేసరికి వారు బాధపడాడ్రు. అతని మనుషుల కారొప్రేట
వయ్వహారశైలికి నొచుచ్కుని సమసయ్ని మరింత బిగించారు. చదువులేని వారు, తెలివి లేని వారనుకోవడం తెలివితకుక్వ.
అతని ఉదోయ్గులా విషయంలో పొరపాటు పడాడ్రు.
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అతని రాకతో గార్మసుథ్ల అహం తృపిత్ పడింది. సగం గొడవ తీరినటైల్ంది. సమసయ్ తీరచ్డానికి అతనే సవ్యంగా రావడం
వారూహించలేదు. అతను కూడా వారి పటల్ వయ్తిరేకతను పర్దరిశ్ంచలేదు. ఇరువురికీ సానుకూలంగా ఒక మారగ్ం సూచించాడు. అది
అందరికి నచిచ్ంది. వివాదం తవ్రగానే ముగిసింది.
వారంతా వాళళ్ పిలల్ల కోసం తనవదద్ ఉదోయ్గాలిమమ్ని అడుగుతారని ఆశించాడు. అడగనందుకు ఆశచ్రయ్పడి, వాళళ్ పిలల్లు ఏమి
చేసుత్నాన్రో కనుకుక్నాన్డు. అందరూ విదేశాలోల్ సిథ్రపడాడ్రు. ఆ వివరాలు వారంతా గరవ్ంగా చెబుతుంటే , కొదిద్పాటి అసూయ కలిగింది,
తన సహాయం ఆశిచించే సిథ్తిలో లేనందుకు! అయినా శర్దధ్గా వినాన్డు. మెచుచ్కునాన్డు.
సవ్యంగా అతనొసాత్డని, అంత సామరసయ్ంగా మాటాల్డతాడని వారూహించలేదు. వారికీ సంతోషం కలిగింది. అతని లాంటి
గొపప్మనిషి తమమధయ్ సామానుయ్డిలా కూరుచ్ని తమ బిడడ్ల వివరాలు కనుకోక్వడం వాళల్కు నచిచ్ంది. నాలుగవుతూ ఉంది.
మరాయ్దలు చేయబోయారు. తినడానికి ఏవో తీసుకొచాచ్రు. అతను భోజనం చేసి పర్యాణమయానని, ఆకలిగా లేదనీ వదద్నాన్డు.
నిజానికి భోజనం చేయకుండా వచేచ్శాడు.
బయటి పదారాథ్లు తినాలంటే అతనికి భయం. కనీసం మంచినీరు తాగమని ,చలల్టి మంచినీళళ్ బాటిల తెచాచ్రు.

దారిలో

తాగుతానని జీప లో పెటాట్డు.
అహమోడి సాయంతర్మైంది. సాయంతర్ం అవుతునాన్గానీ ఇంకా వెలుగు ఉంది.
వాతావరణం తేలికయాయ్క , అందరివదాద్ సెలవు తీసుకుని ఇక వెళతాననాన్డు.
నది ఒడుడ్కు వచేచ్సరికి బలల్కటుట్ కనిపించలేదు.
ఆ మనిషిని ఉండమని చెపాప్డా?
చెపప్లేదనన్ విషయం గురొత్చిచ్ంది.
అతనికి డబుబ్కూడా ఇవవ్లేదు. అతనూ అడగలేదు. వెళేళ్టపుడు ఏదో ఏరాప్టు చేదాద్మనుకునాన్డు.
జీప నదికి దగగ్రగా ఆపాడు. చుటూట్ ఎవరూ లేరు. వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు. తను వచిచ్న దారికూడా కనిపించనంత దటట్ంగా ఉనాన్యి
అడవి చెటుల్.
‘ఎలా ఇపుడు?’
‘వెళాల్లి . వెళిళ్ తీరాలి!’
రేపు ఉదయానికి వసాత్నని చెపాప్డు.
ఫోన తీశాడు. ఛారజ్ లేదు. జీప లో చారిజ్ంగ కు పెటాట్డు. చుటూట్ చూశాడు. ఎవరూ లేరు.
నది అవతలి ఒడుడ్ వైపు చూశాడు. ఎటు చూసినా ఎవరూ వసుత్నన్ జాడ కనిపించలేదు.
ఒకవేళ బలల్కటుట్ వాడు రాకపోతే, ఇంతేనా?
దూరంగా చినన్ ఇలొల్కటి కనిపిసోత్ంది. ఇంత దూరంలో మనుషులెందుకుంటారు.
కోటలో ఉనన్పుడే రాజు. బయటకొచాచ్క కాదు అని

సుఫ్రించింది. చీకటి పడేలోపున బలల్కటుట్ వసుత్ందనన్ నమమ్కంతో జీప

కానుకుని నిలబడాడ్డు. నది ఆగకుండా నెమమ్దిగా పర్వహిసూత్నే ఉంది. చూసి చూసి విసుగేసింది. జీప డోర తెరిచి, సీటోల్ ఓ పకక్గా
కూరుచ్నాన్డు. కాలి బూటల్ కింద అనీన్ ఎండుటాకులు. కదిలేత్ చపుప్డు చేసుత్నాన్యి. ఆకలి తెలుసోత్ంది. వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు. పిలల్ ఇచిచ్న
వేరుశనకాక్యలునాన్యి. అవి తీసుకుని లేచి, జీప తలుపు వేసేసి, దగగ్రోల్ ఉనన్ గుటట్ మీదకు నడిచాడు.
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గుటట్ మీద అంతా రాతినేల. ఏవేవో చినిన్ చినిన్ చెటుల్.చినన్ సెలయేరు పర్వహిసూత్ ఉంది. దిగువన ఉనన్ నదిలో కలవడానికి ఆతర్ంగా
గలగలా నడిచిపోతోంది. నదికునన్ంత నిమమ్ళం లేదేమి?
పకక్నే ఉనన్ రాతిమీద కూరుచ్ని, కాళుల్ సెలయేటిలో పెటాట్డు. నీళళ్ ఒరిపిడికి కాబోలు, రాళళ్కు గరుకుతనం లేదు. నునుపైన చినిన్
రాళల్ని చేతోత్ తీసుకుని చూశాడు. వెచచ్ని నీరు కాళల్కు రాసుకుంటూ పోతోంది. హాయినిచిచ్, సేదతీరుసోత్ంది.
కాసేపు కూరుచ్ని దిగి వసుత్ంటే, గుటట్ పైనుండి దగగ్రోల్ ఉనన్ ఇలుల్ కనిపిసోత్ంది. ఎవరో వయసు మళిల్నావిడ ఇంటివెనకవైపు బటట్లు
మడతలు పెడుతోంది.
బలల్కటుట్ మనిషి ఎపుప్డొసాత్డో ఈవిడని అడగాలి అని తవ్రగా గుటట్ దిగి వచాచ్డు.
ఆమె దడిముందు నిలబడి “ఎవరండీ ఇంటోల్?” అంటూ పిలిచాడు.
ఆవిడ బయటికి వచిచ్ంది.
అరవై, అరవై అయిదేళుల్ంటాయి. నలుపుబారిన చరమ్ం. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంది. తెలుపు తగిగ్న చీర కటుట్కుంది. భుజం చుటూట్
కొంగు కపుప్కుంది. నలల్ని చేతికో కడియం ఉంది. బంగారపుదేమోకానీ, రాగిరంగుకు మారిఉంది.
దూరంగా ఉనన్ జీప ని చూపిసూత్, “ఇందాక నేను ఊళోల్ కెళాళ్నండీ. మళీళ్ వచిచ్ చూసేత్ బలల్కటుట్ లేదు. అతనెపుప్డొసాత్డూ?”
ఆమె కూడా బయటి వరకూ వచిచ్ చూసింది. “నారాయణా?” ఆకాశం వంక చూసింది. పిటట్లు, పకుష్లు ఇళళ్కెళుతునాన్యి.
"ఇక రాడేమోనండీ. మీకు వసాత్నని చెపాప్డా? " అంది.
తను గొపప్వాడని తెలిసినందుకా? ఆమె తనను మీరు అంటోంది. ఏక వచనం వాడడం లేదు. ఆమె వయసుకు నువువ్ అనాన్ సరే
తపుప్గా ఉండదు. అయినా అనకపోవడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.
ఆమె వంక చూసి మెలల్గా "మళీళ్ వసాత్ననాన్ను. " అనాన్డు గొంతు తకుక్వ చేసి.
“ఉండండి. ఫోన చేదాద్ం.” అంటూ లోపలికి వెళిళ్ంది.
ఈ వయసువారిని నడవలేని వాళల్లా చూపిసుత్ంటారేమిటో. ఆవిడ వంగిపోకుండా, నిటారుగా, నడుసోత్ంది. ఇలా వంటరిగా
ఉందేమిటికక్డ? ఈమెకు తోడెవరు?
వసారా మధయ్లో అయిదారు మెటుల్నాన్యి. అతనుకూడా ఆ మెటెల్కిక్ గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడాడ్డు. లోపల ఒకటే పెదద్గది. ఏవేవో
సామానుల్నాన్యి. రెండు మూడు అలమారుల్నాన్యి.
ఒక గోడకమరిచ్న చినన్ చెకక్మీద నలల్టి ఫోన ఉంది. దానికింద చినన్ పుసత్కం తీసి , ఒక నంబర నొకిక్ంది.
"నారాయణా, నేను" అంది.
ఫోనోల్ ఆమె గొంతు పరిచయమే కాబోలు ఏవో మాటలు అసప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి.
"ఇకక్డ, బాబుగారిని వదిలి వెళాళ్వుకదా. ఆయన నీకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు."
అవతలి మాటలేమిటో శర్దధ్గా వినడానికి తలపకక్గా వంచి, కళుళ్ చిటిల్ంచి, పర్యతిన్ంచాడు.
అవతలి వైపు మాటలు వినాన్క , ఆమె ఫోన పెటేట్సింది.
వరండాలోకి వచిచ్, "నారాయణకేదో అవసరమైన పని తగిలిందటండీ, రేపుదయమే వసాత్నని మీతో చెపప్మనాన్డు"
ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదే?
ఎలా ఇపుప్డు!
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“మరి నేను వెళాళ్లి.” ఆమెతో ఫిరాయ్దు చేసుత్నన్టుట్ అనాన్డు.
“అవును మరి. మీకెనోన్ అవసరమైన పనులుంటాయి.” ఆమె ఒపుప్కునన్టుల్ అంది.

“నారాయణ కు మళీళ్ చేసాత్నుండండి.” అంటూ హడావుడిగా కదిలి లోపలికి వెళళ్బోయింది. ఆమెను కంగారు పెడుతునన్ందుకు
మొహమాట పడాడ్డు.
అలా అని ఆమెను ఆపదలచుకోలేదు. తను వెళాల్లి, ఇకక్డెకక్డ ఉంటాడు. ఈమె తపప్ ఇంకెవరూ సహాయం చెయయ్లేరు.
ఆమెను లోపలికి వెళళ్నిచిచ్ ఆతృతగా ఎదురు చూశాడు.
లోపలికి వెళిల్ మళీళ్ వచిచ్ంది.
“నారాయణ బయటికెళిళ్నటుట్నాన్డండీ. ఫోన తియయ్డం లేదు.” అని.
మౌనంగా నిలబడాడ్డు.
“నారాయణ ఇలా చేసినందుకు నాకూ ఇదిగానే ఉంది” అంటూ నొచుచ్కుంది. “ఇయాళిట్కి ఉండిపొండి. ఉదయానేన్ వెళుద్రుగానీ.”
మెలల్గా తలూపాడు. ‘తపప్దుకదా. జీప లో పడుకోవాలి ఈ రాతిర్కి’ అనుకుంటూ కదిలాడు.
వెనకిక్ తిరిగి జీప దగగ్రకు వచాచ్డు. నదికి ఆనుకుని, ఎతైత్న చెటొట్కటుంది. దళసరి ఆకుల చెటుట్. కొనన్ పండుటాకులిన్ రాలిచ్ంది.
నదిలో లోకి వంగి నీళళ్ని అందుకోడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. గాలికి ఎంతో ఉతాస్హపడుతోంది. దాని కొమమ్లనుండి చికక్టి లతలు జారుతూ
నీళళ్లో పడుతునాన్యి. నదీ పర్వాహంతో పాటు పర్యాణించడానికి నితయ్ం పర్యతిన్సుత్నాన్యి. లతలిన్ తన పర్వాహంలోకి ఆహావ్నిసుత్నన్
చోట నదిలో చినన్ చినన్ సుడిగుండాలు ఏరప్డుతునాన్యి.
చినన్ రంగు రంగుల పిటట్ ఒకటి, ఒడుడ్ మీద పచిచ్కలో నెమమ్దిగా అడుగులేసూత్ కొదిద్గా తలవంచి నదిలోకి చూసోత్ంది. పరసరాలు
చూసుత్ంటే పరుగు తీయాలనన్ తొందర ఎవరికీ ఉనన్టుట్ లేదు. అనిన్టిలోనూ ఏదో ఉతాస్హం తపప్.
రేపటి మీటింగస్ గురొత్చాచ్యి.
'తను లేకపోయినా అయిపోతాయి, కనీసం సాట్ఫ ఒక నాడైనా ఊపిరి పీలుచ్కుంటారు.' అనుకునాన్డు.
ఎండుటాకుల చపుప్డు వినిపిసేత్ , అటు చూశాడు. ఆవిడ తనవేపే వసోత్ంది. ఎందుకొసోత్ందో తనవైపు అనుకుంటూ చూశాడు.
దగగ్రకొచాచ్క చూసేత్ ఆమె చేతిలో చినన్ ఇతత్డి పళెళ్ం. పళెళ్ంలో అడుగున బాదం ఆకులునాన్యి. గారెలు తెచిచ్ంది.
“తీసుకోండి.” అంది.
‘వదద్ండీ’ అనలేకపోయాడు. ‘థాంకస్’ అనడం అసందరభ్ంగా ఉంటుందనిపించింది.
మాటాల్డకుండా తీసుకునాన్డు. పేల్ట అతని చేతికిచిచ్ ఆమె వెళిళ్పోతోంది.
గారెలు పటుట్కోగానే చేతులు కాలాయి. చేతులోత్ ఏదైనా తిని ఎనేన్ళళ్యింది.
జీప లో ఉనన్ టిసూస్య్ పేపర బాకస్ నుండి కొనిన్ పేపరుల్ లాగి, వాటితో గారెలు ఒకటొకటే తినాన్డు. గారెలోల్ అలల్ం వేసేత్ ఇంత రుచి
వసుత్ందా ?
ఖాళీ పేల్ట పటుట్కుని ఆమె ఇంటి వైపు నడిచాడు.
ఆవిడే ఎదురొసోత్ంది. చినన్ ఇతత్డి గాల్సుతో.
అతని చేతిలో పళెళ్ం తీసుకుని చేతికి ఇతత్డి గాల్సు ఇచిచ్ంది. వేడి పటట్డం చేతులకు కషట్ంగా ఉంది. గాల్సు అంచులు వేళళ్తో జాగర్తత్గా
పటుట్కునాన్డు.
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తాగినంత సేపూ , ఆమె అకక్డే ఉంది.

“రేపుదయమే వెళిళ్ పోదురుగాని. ఈ రాతిర్కి ఉండిపొండి. పెందరాళే రమమ్ని నేను మళీళ్ ఫోన చేసాత్ను నారాయణకు.”
నచచ్జెపుత్నన్టుట్ అంది.
“చీకటి పడొసత్ంది కదా. సుడిగుండాలు కనపడవు. బలల్కటుట్ మీద అంత మంచిదీ కాదు.” ఆమె మాటలకు తలూపాడు.
అతను తాగిన గాల్స తీసుకుని “సాన్నం చేసి రండి.” అంటూ వెళిళ్ంది.
జీప లో ఎపుప్డూ తన సిబబ్ంది టార్వెల బాగ ఒకటి ఉంచుతారు. దానిన్ తీశాడు.
పర్తిరోజూ సాన్నానికి అతను అయిదు నిముషాలకనాన్ ఎకుక్వ ఖరుచ్ చెయయ్డు. సివ్మిమ్ంగ పూల కటిట్ంచాడు కానీ , ఇంటికి
అలంకారమే.
నదిలోకి దిగాడు. నదిలోని నీళుళ్ వెచచ్గా తనని దాటి వెళిళ్పోతునాన్యి. ఎపప్టికపుప్డు కొతత్నీరు వచిచ్ ‘బాగునాన్వా , బాగునాన్వా’
అంటోంది. వళళ్ంతా తడిమి తడిమి పలకరిసోత్ంది.
నదిలో నీరు చలల్గానూ, వేడిగానూ లేదు. ఈతకొటిట్నకొదీద్ హాయిగా ఉంది.
నీటితో ఎంత సేపు సేన్హం చేసినా, ఎంత సేపు సాన్నం చేసినా తనివి తీరడం లేదు. ఏనోన్ ఏళల్ తరావ్త చూసిన పేర్యిసిలా
వదలకుండా కౌగలించుకుని నులివెచచ్గా పరామరిశ్సోత్ంది. అతనికూక్డా వదిలించుకోవడమెలాగో తెలియడం లేదు.
‘ఎలా ఇలా అయితే?’
‘వదలకపోతే ఎలా?’
‘వదులూ, నేను పోవాలి.’ అని మనిన్ంపుకోరి బయటికి వచాచ్డు. నది కినుక వహించిందేమోననన్ అనుమానం వచిచ్ వొడుడ్న నిలబడి
పరీక్షగా చూశాడు.
అదే నెమమ్ది. అదే ఉతాస్హం. అదే పర్వాహం.
ఆ గమనంలో తేడా లేదు.
ఆమె ఇంటి వైపు నడుసుత్ండగా అపుప్డే చందోర్దయం అవుతోంది.
ఇంటిముందు ఒక తులసికోటలో నిండుగా పెరిగిన కృషణ్ తులసి ఉంది. కోట చుటూట్ పచచ్ని చేమంతులు, నారింజ రంగు
బంతిపూలు విరబూశాయి. దృశయ్ం చూసేత్ వెనెన్లోల్ వారికి టూయ్షన జరుగుతునన్టుట్ంది.
లోపలికెళిళ్ చూశాడు. అతనొచిచ్న అలికిడి విని ‘రండి, రండి’ అంటూ ఒక పేము కురీచ్ తుడిచి కూరోచ్మని చెపిప్ంది. ఓ పకక్గా
వంట చేసుకునే ఏరాప్టుంది. ఓ మూల నలల్ని చినన్ రోలునన్ది. దాని పకక్నే , కోనుగా ఉనన్ రాతి పొతర్ం.
ఒకటే పెదద్గది. ఏవేవో సామానుల్ ఉనాన్యి. ఆమెకో టీవీ ఉంది.
“ఊళోళ్ వుండకుండా ఇలా విడిగా ఉనాన్రే?” అడిగాడు.
“అపప్టోల్ ఊళోల్ అంతా గొడవలుగా ఉండేది. మాసాట్రికి పిలల్లకు చదువు చెపప్డానికికక్డే బాగుందని, ఇలుల్ ఇకక్డే కటాట్రు.”
మాసాట్రంటే ఆమె భరత్ కాబోలు.
“మీకు, ఎవరు ఇకక్డ తోడు?” కూడబలుకుతునన్టుట్ అడిగాడు.
“అబాబ్యునాన్డండీ. అనీన్ చూసుకుంటాడు.”
అబాబ్యి ఎకక్డ ఉంటాడో? ఏడీ ?
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“అబాబ్యికి తీరిక ఉండదండీ. తినే వయ్వధి ఉండదు. వీలునన్పుడు వసుత్ంటాడు.”

యాస పలెల్టూరిదైనా, మధయ్ మధయ్లో ఆమె ఉపయోగించే పదాలు అతనెపుప్డూ మామూలు సంభాషణలో వినలేదు.
ఆమె ఎవరో తెలియదు. తనికక్డ ఉండడమేమిటో,
ఒకక్ రాతిర్కి నసపెటట్కు అని మనసుని కసురుకునాన్డు.
ఆమె వంట ఏరాప్టుల్ చేసోత్ంది.
“అవేమి వదద్మామ్. రాతిర్పెదద్గా తినే అలవాటు లేదు.“
“అదేమిటండీ. మీరొచాచ్రని నేనెంతో ఇదిగా అనుకుంటుంటే!” గొణుకునన్టుట్ అనన్ది. ఆవిడ ఎకుక్వ మాటాల్డే మనిషిలా లేదు.
“మీకు శర్మ ఎందుకనీ?” అనాన్డు
“అలా అనుకోకండి. వెనకిక్ ఊళోళ్ కెళిల్నా, మీరొకరి ఇంటోల్ ఉండవలసిందేకదా. మా ఇంటోల్నే ఉండండి. సదుపాయాలేల్వనే నా
ఇది.”
టీవీ పెటిట్ంది. కావాలంటే మారుచ్కొండి అని రిమోట అతని చేతికిచిచ్ంది.
టీవీ లో పాత సినిమాలో పాట వసోత్ంది.
‘అనురాగము విరిసేనా, ఓ రేరాజా!
అనుతాపము తీరేనా
వినువీధినేలే రాజువే..
నిరుపేద చెలిపై మనసౌనా.’
అంటూ జమున ఒక పూల తీగె పకక్న నిలబడి అమాయకంగా అడుగుతోంది.
చినన్ గా శబద్ం వినిపిసేత్ చూశాడు. చినన్ రోలులో ఆమె పచచ్డి నూరుతోంది. ఆ ఘుమఘుమలకు ఆకలి రాజుకుంటోంది. పకక్నే
ఉనన్ కుంపటి మీద చినన్ బాండీలో తాలింపు సిదధ్ం చేసి , అది రోటోల్ ఉనన్ పచచ్డికి కలిపింది. అదంతా ఒక గినెన్లోకి తీసింది.
వంట అయిపోయినటుల్ంది. వడిడ్ంచడానికి సిదధ్ం చేసోత్ంది.
ఈవిడే తనింటికొసేత్ కనీసం మంచినీళిళ్వవ్గలుగుతాడా?
తనవరకూ రానిసాత్రా తన సిబబ్ంది?
పేము కురీచ్ ఎదురుగా చినన్ బలల్ తెచిచ్ వేసింది.
“పళెళ్ం ఉంది కానీ , మీకు చినన్దవుతుందనీ!” సంజాయిషీ ఇసూత్ బలల్మీద , బాదం ఆకులతో చేసిన విసరి పెటిట్ంది. ఒకదానికొకటి
తోడుగా రెండు విసత్రుల్ వేసింది. డబాబ్ మూత తెరిచి, ఒక లడుడ్ పెటిట్ంది.
వేడి అనన్ం వడిడ్ంచగానే ఆకు రంగుమారింది. అనన్ం ముటుట్కోవడానికి రెండు నిముషాలు పటిట్ంది. అనన్ం మీద నెయియ్పోసింది.
ఇందాకటి పచచ్డి వేసింది.
నెలకోసారి అనన్ం తింటాడు. ఏదైనా పారీట్కెళిళ్నపుడు, తపప్ని సరైనపుడు మాతర్మే.

అది కూడా

చలాల్రిన అనన్ం తినడమే

అలవాటు. కానీ ఇంతవేడి , అదీ చేతులతో తినడం అలవాటే పోయింది.
"పాతకాలం వాళళ్ం

సాంబారులవీ రావు. పెసర పపుప్చారు చేశాను. బాగుంటుంది.” అంటూ, వేడి అనన్ంలో పొగలొసుత్నన్

పపుప్చారుపోసింది.
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“నెయియ్ పడితేనే రుచి” అంటూ వొంపేసింది వదుద్ వదుద్ అంటునాన్.
అపప్టికే వేడి అనన్ం పచచ్డి ఘాటు! చెయియ్ తటుట్కోలేక పోతోంది.

ఇపుప్డి అగిన్గుండంలో చెయియ్ పెటేట్దెలా అని ఆలోచిసూత్ దానివంకే చూసూత్ ఉనాన్డు. లోపలున్ండి నిపుప్లపై కాలిచ్న అపప్డం
పటట్కారుతో తెచిచ్ విసత్రిలో, పకక్నే పెటిట్ంది.
ఏదైనా సరే ఊదుకుంటూ తినవలసి వసోత్ంది. చలల్గాలి వీసుత్నాన్గానీ, భోజనం తినడానికి అవసథ్ పడుతునాన్డు.
చివరగా చినన్ ఎరర్టి మటిట్ పిడతతో తోడుబెటిట్న పెరుగు తెచిచ్ంది. మొతత్ం అతని విసత్రిలో వడిడ్ంచింది.
“మరి మీకో?”
వేరే వారి సౌకరాయ్లు కనుకోక్వడం అతనికి అలవాటులేని పని.
“నేను పెరుగు వాడనండీ. రేపటి మజిజ్గకోసం తోడుబెటాట్ను. మంచిదైంది. మీరొచాచ్రు.”
చలల్ని వెనన్ల, బాదం ఆకు విసత్రి, ఆ పరిసరాలు , ఆ వేడి, రుచి, పరిచయం లేని ఆవిడ ఆతిథయ్ం ఆ అనుభవం అంతా కొంతగా
ఉంది.
ఆమె తనని మీరు అని మనిన్ంచడం , వినడానికి కషట్ంగా ఉంది. అది వదద్ని ఎలా చెపాప్లో తెలియలేదు. ఏదైనా బయటకి చెపప్బోతే
ఏ మాట తెచిచ్పెటుట్కునన్టల్నిపిసోత్ంది.
“ఎకుక్వ తినేశాను ఇవాళ.” అనాన్డు.
“చినన్ పిలాల్డిలా తినాన్రు. ఇదా ఎకుక్వ?” నవివ్ంది.
ఒక ఇతత్డి చెంబుతో నీళుళ్ ఇచిచ్, “ఆ చెటుట్ మొదటోల్ చెయియ్ కడుకోక్ండి” అంది.
అతను మెటుల్ దిగి వెళిళ్ , చెయియ్ శుభర్ం చేసుకుని వచేచ్సరికి తను తినన్ విసత్రి , బలాల్ రెండూ లేవు.
నొచుచ్కునాన్డు.
“అదేంటి అలా చేశారూ?” పెదద్వారితో మసలడం తెలియనందుకు తనమీద తనకే చిరాకు వచిచ్ంది.
తీసుకోవడం ఎపుప్డూ భారమే.
“మీరు భోం చేశారా?” అడిగాడు.
“రాతుర్ళుళ్ తిననండీ. ఈ వయసుకు ఒక పండు తింటేనే ఎకుక్వ.”
ఆమె ముఖంలో సంతోషము లేదు విచారమూ లేదు.
ఆమెకు జీవనమెలాగో?
“ఇకక్డ మీకెవరు , ఎలా?”
మీటింగస్ లో మాటాల్డినంత సులభం కాదు, మనుషులతో మాటాల్డడం.
“అబాబ్యి అనీన్ చూసాత్డండీ.”
తోడులేకుండా ఎలా ఉంటోంది.
“ ఫోను పెటిట్ంచాడు. వీలునన్పుడలాల్ వసుత్ంటాడు. సరవ్ం పంపిసాత్డు.”
అనీన్ ఏరాప్టు చేసేత్ సరిపోయిందా?
“రమమ్ంటాడు కానీ, ఇలూల్ వాకిలీ వదిలేసి వెళాల్లంటే , అయేయ్ పనేనా?”
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“అరథ్ రాతిర్ ఏదైనా అవసరమొసేత్ ఎలా?”
“నారాయణ అనీన్ తెచిచ్పెడతాడండీ. అనీన్ అవసరానికి మించే ఉనాన్యి, వయసుతో సహా.”
మనసు చివుకుక్మంది.
బయటికి వచిచ్ , వరండాలో నిలబడి నదివంక చూసూత్ ఉనాన్డు.

అతనికి బయట వసారాలో మంచం వాలిచ్, ఆకుపచచ్ గళళ్ దుపప్టి పరచింది. ఆకుపచచ్ని గళల్ దుపప్టి పరచింది. దిండు వేసి
పడుకోండి అంది. పడుకునాన్డు. తమ ఇంటి బెడ రూం లో మెతత్టి పరుపులు , నునుపైన సాటిన దుపప్టి గురొత్చిచ్ంది. గళళ్ దుపప్టి
గరుకుదనం హాయిగా ఉంది.
కపుప్కోవడానికి తీసుకోండి. అంటూ వేరే శాలువా లాంటిది ఇచిచ్ంది.
వేరే వైపు ఆమె పడుకుని, ఏవో తతావ్లు పాడుకుంటోంది.
నలల్ని సరుగుడు చెటుల్ వరుసగా నిలబడి గుస గుసలాడుతునాన్యి. ఆకాశం వంక చూసి ఎనాన్ళైళ్ంది. అతను పడుకునన్ చోటు
నుండి నది కనిపిసోత్ంది. వెనెన్లోల్ తళతళా మెరుసూత్ సిథ్రంగా పర్వహిసూత్నే ఉంది. కొంత సేపు విశార్ంతి తీసుకోవచుచ్కదా.
సరిగా చూదాద్మని లేచి కూరుచ్ని చూసుత్నాన్డు. అలాంటి దృశాయ్నిన్ ఎకక్డా చూడలేదు. పర్కృతి ఎందుకింత మనోహరంగా ఉందీ. ఆ
అందమంతా ఏం చేసుకోవాలి . తికమకగా ఉంది.
నిదర్పోవాలి ఈ టైం కు అని శరీరం గురుత్చేసింది.
ఇంత అందం ఎదురుగా ఉంటే నిదర్పోవడం ఎలా?
“నిదర్ పటట్డం లేదా బాబూ?”
ఇదివరకులా, ఆమె గొంతులో మనిన్ంపు లేదు. దయగా ఉంది. రంగడి మీద వరుసలేవో అందుకుంది. శార్వయ్మైన గొంతేమీ కాదు.
నాగరికతకు పాకులాడని కరుకుదనం ఉంది. అయితేనేమి మెతత్గా జోలపాడినటేల్ ఉంది. మనసు మీద వెనన్తో రాసుత్నన్టేట్ ఉంది.
PPP
తెలతెలవారుతోంది. పకుష్లు అలల్రి చేసుత్నాన్యి. లేచి కూరుచ్నాన్డు.
ఆవిడ నిదర్పోతోంది.
నవారు మంచం పైన దళసరి గళళ్ దుపప్టి. తడిమి చూశాడు. ఎంత సుఖమైన నిదర్. మళీళ్ జీవితంలో ఇలాంటి రాతిర్ ఒకటి
వసుత్ందా?
తను కపుప్కునన్ శాలువా దుపప్టిని మెతత్గా మడత పెటిట్ దిండు మీద పెటాట్డు.
నెమమ్దిగా ఇంటి మెటుల్ దిగి, వెళాళ్డు. ఆమెకు నిదర్ పాడవుతుందని మెలల్గా నడిచాడు. నది పకక్న కొదిద్సేపు నిలబడాడ్డు. మనసంతా
తృపిత్తో నిండింది. పర్తి ఉదయమూ ఉండే, పని తాలూకు వతిత్డి లేదు. పరుగు తీదాద్మనన్ అశాంతి లేదు.
నిశచ్లమైన సరసుస్ పకక్న , పర్కృతి తనని సనామ్నిసుత్ంటే, ఆనందంగా నిలబడినటుల్ంది.
తరావ్త జీప లో ఉనన్ టార్వెల బాగ తీసి తయారయాయ్డు.
అది జాగింగ చేసే టైం అతనికి. అడవి లోపలికి కొంత దూరం నడక సాగించాడు.
ఒక బలమైన చెటుట్ వదద్ ఆగి చూశాడు. ఎనోన్ అందమైన లతలు , తీగెలు, ఆ కాండం చుటూట్ అలుల్కుని ఉనాన్యి. తల ఎతిత్ పైకి
చూశాడు. మెడ నొపిప్గా అనిపించి తలదించుకునాన్డు. అదొకక్టే కాదు. చుటూట్ ఉనన్ చెటల్నీన్ అలానే ఎతుత్గా ఉనాన్యి.
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బిజినెస పర్తయ్రుథ్లు ఒకరొకరే గురొత్చాచ్రు. ఎవరూ తకుక్వ వాళుళ్ కాదు. పర్తివారిలోని గొపప్తనం గురుత్ చేసుకునాన్డు. ఎంతటి
సమరుథ్లు!
ఆ మధయ్ ఒక ఇంటరూయ్లోని అడిగిన పర్శన్ ఒకటి గురొత్చిచ్ంది. మీ పర్తయ్రుథ్లోల్ మీకు నచిచ్న గుణం, మీకు లేనిదీ, ఒకటి చెపప్మని
చిరునవువ్తో కోరింది, ఇంటరూవ్య్ చేసే యువతి. ఆనాడు ఆమె చిరునవువ్ విసుగు తెపిప్ంచింది.
ఈ పర్శన్ తీసెయయ్మని కోరాడు. ఆ ఒకక్ పర్శన్కు జవాబు చెపిప్ ఉంటే, ఎంత సంపూరణ్ంగా ఉండేది ఇంటరూవ్య్. ఆ పర్శన్కు జవాబు
చెపాప్లనిపిసోత్ంది. టీవీ చానల వారికి ఫోన చేసి , ‘షూటింగ ఏరాప్టు చెయయ్మని అడగాలి.’ అనుకునాన్డు.
ఒకక్సారిగా గుండెలో ఆనందపు జలపాతం దూకినటల్నిపించింది. చేతికందిన కరర్పులల్నొక దానిన్ తీసుకుని దానితో ఆడుతూ బాట
వెంట నడుసుత్నాన్డు.
మరీ ఏటవాలుగా లేని గుటట్ మీద కొంత పచిచ్క మొలిచింది. దానిమీద కూరుచ్నాన్డు. మెతత్గా ఉంది. పడుకుని ఆకాశం వంక
చూశాడు. మేఘాలోల్ కొనిన్ ఆకారాలను ఊహించాడు. చలల్గాలికి నిదర్వసోత్ంది. నిదర్పోతే అనుకుని, లేచి, మళీళ్ అడవి లోపలికి వెళాళ్డు.
ఓ చోట, బాట కిరువైపుల తీగెల చెటుల్ , చేతులు పటుట్కునన్టుట్, సేన్హంగా పందిరి వేశాయి. లతలనీన్, చినిన్ చినిన్ పసుపు పచచ్ని
పూలతో వేళాడుతునాన్యి. ఒక బలమైన తీగెను పటుట్కుని ఊపాడు. పూలనీన్ , తలంబార్లవలె జలజలా రాలాయి.
మరోచోట దారికడడ్ం వచిచ్ందొక పూలకొమమ్. కొమమ్నిండా పూసిన తెలల్ పూలు. మలెల్లంత చినన్గా లేవు. నందివరధ్నాలంత
పెదద్గానూ లేవు. గులాబిలాల్, సుకుమారంగానూ గానూ లేవు. ఆకులు కనబడడం లేదు. పెదద్ చెటుట్ దగగ్ర ఆగిపోతునాన్డు. చినన్ పూలకొమమ్
దగగ్రా ఆగిపోవాలనిపిసోత్ంది. ఎలా ఇలా అయితే.
“నేను పోవాలి కదా” అనాన్డు.
చలల్గాలి రివువ్న వీచింది. తెలల్పూలు విసురున వచిచ్ వరష్పు జలుల్లా ముఖానికి తాకాయి.
‘వెళాత్నంటే నేకాదనాన్నా?’ అంటూ కొమమ్ నవివ్నటల్నిపించింది.
మెలల్గా సాగిపోతునాన్డు. మనసంతా ఆ పూల కొమమ్ మీదే ఉంది. ఎంత అందం. ఎంత చకక్ని పరిమళం. ఒక అడవిలో అనామకం
గా ఉనాన్ ఎంత సంతోషంగా ఉంది.
ఎందుకా సంతోషం , ఏమి సాధించిందని.
ఏదో సాధించితేనే సంతోషం అని తెలియకపోవడమే వాటి సంతోషం.
ఎవరో సాధిసేత్, అసూయ తెలియకపోవడమే సంతోషం.
గమనమే లక్షయ్మైన సంతోషం.
వెనకిక్ తిరిగి వెళిళ్ మెలల్గా ఆ కొమమ్ను ముదాద్డాడు. తన పని తనకే విచితర్మనిపించింది.
ఏమవుతోంది తనకు. ‘ఇకక్డినుండి వెళాల్లి’ అనుకుంటూ వడివడిగా తిరిగి నది దగగ్రకొచేచ్శాడు.
దూరంగా బలల్కటుట్ వసోత్ంది. తవ్రగా నది ఒడుడ్కి వెళిల్ చెయూయ్పాడు. కిర్తం రోజు, తనను దింపిన బలల్కటుట్ అబాబ్యి, పరుగున వచిచ్
, అతనిన్ చేరుకునాన్డు.
దగగ్రకొచిచ్ “నమసేత్ సార , రాతిర్, పిలల్దాని వొళుళ్ వెచచ్బడింది. హాసిప్టలోల్ చేరాచ్ము. మీకిబబ్ందైంది. మామమ్గారు ఫోన
చేశారనాన్డు.”
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“వెళాద్మా. ఒకక్ సారి ఆవిడతో చెపిప్ వసాత్ను.” అంటూ ఆమె ఇంటివైపెళాల్డు.
నేనూ వసాత్ను పదండంటూ నారాయణ కూడా వెంట వచాచ్డు.

“నేను మాసట్ర గారిదగగ్రే చదువుకునాన్నండీ.” అని చెపుత్నాన్డతను . రెండు నిముషాలోల్ కంది పులల్ల దడి దగగ్రకొచేచ్సరికి ఆమె
ఇంకా మంచం మీద నిదర్పోతూనే ఇంది.
‘తనవలల్ ఆమెకు రాతిర్ పనెకుక్వై అలిసిపోయింది.’ అనుకునాన్డు.
దూరంగా ఆవిడ ఇంకా పడుకునే ఉండడం నారాయణకు అనుమానం వచిచ్, “మామమ్ ఇంతసేపు పడుకోదూ” అంటూ పరుగున వెళిల్
దడి తలుపు తీశాడు. ఒకక్ అంగలో వసారా మెటెల్కిక్, “మామామ్, మామామ్” అంటూ పిలిచాడు.
తలెతిత్, "సార, రండి" అంటూ పిలిచాడు.
వెంటనే వెళిళ్ ఆమె పడుకునన్ వైపు వెళిల్ చూశాడు. ఒక పకక్కు తిరిగి అచేతనంగా పడుకుని ఉంది. గాజు కళళ్ తో ఎకక్డో శునయ్ంలోకి
చూసోత్ంది.
ఆమె కనురెపప్లు మూసేశాడు.
అరగంటలోనే ఊరంతా తరలి వచిచ్ంది. ఏమిటేమిటో చరచ్లు జరుగుతునాన్యి.
ఇంటి వెనకిక్ వెళిళ్ చూశాడు. నిండైన పారిజాతం చెటొట్కటి, నేల మీద పూల జలుల్ కురిపించింది. ఓ పకక్న రాతిర్ తను భోజనం
చేసిన విసత్రి పదధ్తిగా మడత పెటిట్ ఉనన్ది.
"రాతిర్ ఏమైనా చెపిప్ందా?" ఊరివాళల్డిగారు.
జరిగింది చెపాప్డు.
భోజనం పెటిట్ంది.
తనకు జోలపాడింది.
ఆమే నిదర్పోయింది.
“వాళల్బాబ్యికి ఫోన చెయొయ్చుచ్ కదా!” అని అడిగాడు ఎవరినో.
నారాయణ చెపుత్నాన్డు. “అబాబ్యి అమెరికాలో ఉండేవాడు. ఆరెన్లల్ కిర్తమే యాకిస్డెంట లో పోయాడు. ఆ విషయం మామమ్కు
చెపప్కుండా నడుపుకొసత్నాన్ము. కొడుకిక్ సెలవ దొరకదనీ, అతనొచిచ్నపుడే పోతానని అంటుండేది. ”
ఊరి వాళల్ంతా చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. ఎలా జరపాలి, ఎవరు జరపాలి అని.
ఆఖరి ఆతిథయ్ం దకిక్ంచుకునన్ అదృషట్వంతుడు తనే!
సిబబ్ందిలో ముఖయ్మైన వయ్కిత్కి ఫోన చేశాడు.
"సార, ఇంకా మూడు గంటలోల్ ముఖయ్మైన మీటింగ ఉంది."

ఆ వయ్కిత్ ఎవరో, అతనితో అపాయింటెమ్ంట ఎంత కషట్ పడి

సాధించాడో, వివరంగా చెపుత్నాన్డు అవతలి వయ్కిత్.
"శాంతినాథ. అది కానిస్ల చెయియ్. అదేకాదు. ఒక మూడు రోజుల పాటు అనీన్ కానిస్ల చెయియ్. నా అసిసెట్ంట ని ఇకక్డికి పంపించు!
తవ్రగా!"

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
Post your comments
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