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సుధాకర, అవంతి ఐసీర్క్ం పారల్ర లో కూరుచ్నాన్రు.
అవంతి తల వంచుకుని సూప్న తో ఐసేర్క్ం మెలల్గా తింటోంది. సుధాకర ఆ పిలల్నే గమనిసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
అతని మసిత్షక్ం నిండా అవంతి ని గురించిన ఆలోచనలు ముసురుకుని ఉనాన్యి. మనసులో విపరీతమైన ఆందోళన నిండిపోయి
ఉంది.
ఎందుకిలా బిహేవ చేసోత్ంది అవంతి.
ఎందుకు రాను, రానూ తలిల్ని ఓ శతుర్వులా చూసోత్ంది.
ఎవరి తపుప్? జాహన్విదా ? అవంతిదా!
జాహన్వి కూడా మరీ రాక్షసంగా పర్వరిత్సోత్ంది.
కొంచెం కూడా సునిన్తతవ్ం లేదు. పోనీ తనతో ఎలా ఉనాన్ ఇపుప్డు వచిచ్న నషట్ం ఏమి లేదు. కానీ ఆడపిలల్ అవంతితో అంత హారష్
గా పర్వరిత్ంచడం దేనికి? అందుకే అవంతి ఇలా రెక లెస గా తయారైందా? అవంతిని ఎవరు పర్భావితం చేసుత్నాన్రు! తన కాల్స మేటస్
ఎవరనాన్ అవంతి మనసు పాడు చేసుత్నాన్రా. ఒకక్సారనాన్ జాహన్వి అవంతి కాలేజ కి వెళిల్ తన ఫెర్ండస్ ఎలాంటి వాళుళ్ ఉనాన్రు? కాలేజ లో
ఎలా పర్వరిత్సోత్ంది? ఎలా చదువుతోంది? తన బెహేవియర ఎలా ఉంటోంది అని తెలుసుకోదు.. ఎంత సేపు తన గొడవే కానీ జాహన్వికి పిలల్ల
మీద శర్దధ్ ఎలా చూపించాలో తెలియదు.. వాళుళ్ తన అభీషాట్నికి వయ్తిరేకంగా పర్వరిత్సేత్ తిటట్డం, విసుకోక్డం, కసురుకోడం తెలుసు.. దగగ్ర
కూరోచ్బెటుట్కుని వాళల్కి ఏం కావాలో బుజజ్గించి తెలుసుకుని తదనుగుణంగా వయ్వహరించడం అసలు తెలియదు.
పిలల్ల సైకాలజీ తెలుసుకుని పర్వరిత్ంచాలి. ఆ విషయం జాహన్వికి ఎందుకు అరధ్ం కాదు.
సుధాకర సనన్గా నిటూట్రాచ్డు.
అవంతి ఐస కీర్ం తినడం పూరిత్ అయింది.
“ఇంకా తింటావా” అడిగాడు సుధాకర.
తల ఊపింది తింటా అనన్టుట్.
బేరర ని పిలిచి ఇంకో ఐస కీర్ం ఆరడ్ర చేసాడు. ఈ లోగా మాటలు కలుపుతూ “అవంతీ “! పిలిచాడు.
అవంతి అతని మొహంలోకి చూసింది.
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“నీకేమైంది ?” అడిగాడు.
అవంతి కాసేపు ఏం మాటాల్డలేదు. తల తిపుప్కుని ఎటో చూడసాగింది.

“చెపప్మామ్.. చదువు నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్వు.. కాలేజికి వెళళ్డం లేదు.. ఏదో అనవసర విషయాలు ఆలోచిసాత్వు. అమమ్తో
గోదావపడుతుంటావు.. చెపుప్ తలిల్.. నీకేం కావాలి? ఎందుకలా చేసుత్నాన్వు?” నచచ్చెబుతునన్టుట్గా అనాన్డు ..
“నేను అమమ్తో ఊరికే గొడవపడుతునాన్నా? అమమ్ ఎంత టారచ్ర పెడుతోందో తెలుసా?” కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరుగుతోంటే అంది
అవంతి.
“అయయ్యోయ్. నేనేం అనలేదురా నినున్.. ఏడవకు. ఊరికే అడిగాను. ఎందుకు తిడుతుంది అమమ్ నినున్? నువేవ్ం చేసావు?” ఓ పకక్
ఓదారుసూత్నే విషయం రాబటేట్ పర్యతన్ం చేసాడు సుధాకర.
“నాకు అమమ్ నచచ్లేదు. ఎపుప్డూ చరిత వాళళ్ అమమ్ని తిడుతుంటుంది.. ఆంటీ చాలా మంచిది. చరితను ఎపుప్డూ ఏమి అనదు.
అమమ్ ననున్ పర్తి దానికి తిడుతూ ఉంటుంది. నాకు అసలు ఇంటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదు.” చెంపల మీద జారిన కనీన్ళుల్ చునీన్తో
తుడుచుకుంది.
సుధాకర తుళిళ్పడాడ్డు. కంగారుగా అనాన్డు “తపుప్ అవంతీ! అలా అనకూడదు. ఇలల్నాన్క ఇలాంటి గొడవలు అందరికీ ఉంటాయి.
అంతమాతార్న ఇంటోల్ ఉండడం ఇషట్ం లేదు అనచాచ్?”
“అవును డాడీ నాకు అసలు ఇంటోల్ ఉండడమే ఇషట్ం లేదు. అమమ్ ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకళళ్ని తిడుతూ ఉంటుంది. అసలు
పర్శాంతంగా ఉండనివవ్దు.. ఎందుకసలు ఆవిడ అటాల్ అందరిని తిడుతూ ఉంటుంది. అమమ్కేదో మెంటల పార్బెల్ం ఉంది.. బాబాగారి దగగ్రకు
తీసుకువెళళ్చుచ్ గా..” సీరియస గా అంది అవంతి.
సుధాకర మార్నప్డిపోయాడు. అవంతి .. ఇంకా పదేద్నిదేళుళ్ కూడా నిండని ఈ అమామ్యి నోటి నుంచి ఇలాంటి మాటలా.. ఇలాంటి
ఆలోచన వచిచ్ందంటే ఆ పసిమనసు ఎంత బాధపడి ఉంటుంది! అలా అవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? జాహన్వి తన పటల్ చూపిసుత్నన్
నిరాదరణా!? అలా అయితే, అవంతి విషయంలో తను శర్దధ్ తీసుకోవాలి దుర్ధంగా నిశచ్యించుకునాన్డు.
“సరే అమమ్కి నేను చెపాత్ను. నువువ్ అమమ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు. రేపటి నుంచీ శర్దధ్గా కాలేజ కి వెళూత్ బాగా చదువుకోవాలి
సరేనా.” మృదువుగా అనాన్డు.
అవంతి మౌనంగా ఉండిపోయింది. సుధాకర అనుమానంగా చూసూత్ అనాన్డు “సరేనా?”
అవంతి నెమమ్దిగా అంది “చరిత వాళళ్ అమమ్గారి లాగా అవాలి అమమ్. “
“అలాగే” నవావ్డు.
ఇంతలో ఐస కీర్ం రావడంతో అవంతి తినడంలో మునిగిపోయింది.
చరిత ఎవరో సుధాకర కి తెలియదు. వాళళ్ అమమ్ కూడా తెలియదు. జాహన్వికైనా తెలుసో, లేదో.. ఈ పిలల్ని అంతగా పర్భావితం
చేసిన ఆవిడని ఒకసారి చూసేత్ బాగుండు. వీలయితే అపుప్డపుప్డు అవంతిని వాళిళ్ంటికి పంపించి ఆవిడతో కౌనిస్లింగ ఇపిప్ంచవచుచ్.
సుధాకర ఆలోచనలు సాగిపోతునాన్యి.
అవంతి సవ్రం వినిపించింది. “డాడీ! మనింటికి చరిత వాళళ్ అమమ్గారిని పిలుదాద్మా? ఆవిడని చూసి అమమ్ బుదిధ్ తెచుచ్కుంటుంది.”
ఆ సవ్రంలో వినిపించిన కసికి అతను నిశేచ్షుట్డై చూసాడు.
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అవంతిని ఇలా వదలకూడదు మరోసారి అనుకుంటూ “వాళిళ్ంటికి వెళదాం పద. నీకు తెలుసా వాళిళ్లుల్?” అనాన్డు.
“రెండు సారుల్ వెళాల్ను కానీ గురుత్ పటట్లేను.. రేపు కాలేజ నుంచి చరితతో కలిసి వెళాద్ం నువువ్ మా కాలేజ దగగ్రకు వచెచ్య” అంది.
“సరే పద ఇంటికి వెళాద్ం” అంటూ లేచాడు సుధాకర.
అవంతి కూడా లేచి అతడిని అనుసరించింది.
రాతిర్ పదకొండు అయింది.
అవంతి, సిదూధ్ వాళళ్ గదిలో గాఢ నిదర్లో ఉనాన్రు.
సుధాకర హాలుకి ఆనుకుని ఉనన్ బాలక్నీలో నిలబడి సిగరెట కాలుసుత్నాన్డు.
జాహన్వి టి వి లో ఆఖరి సీరియల చూసి టి వి ఆఫ చేసి బెడ రూమ లోకి వెళళ్బోతూ సుధాకర బాలక్నీలో నిలబడి ఉండడం చూసి
అతని దగగ్రకు నడిచింది.
“ఏంటి ఇకక్డ నిలబడాడ్రు?” వంకరగా అడిగింది.
ఆ అడిగిన తీరుకి సుధాకర కి సమాధానం చెపాప్లనిపించలేదు. మౌనంగా రోడుడ్ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
జాహన్వి అతను ఎటు చూసుత్నాన్డో గమనిసూత్ తన చూపులు కూడా రోడుడ్ వైపు తిపిప్ంది.
అపప్టికే జనసంచారం బాగా తగిగ్ంది. అడపా,దడపా కారుల్, మోటార సైకిళుళ్ , ఆటోలు తిరుగుతునాన్యి. రోడుడ్కి అవతల పకక్
ఫుట పాట మీద ఇదద్రు బిచచ్గాళుళ్ గుడడ్లు పరుచుకుని పడుకునాన్రు. షాపులనీన్ మూసేశారు. రోడుడ్ చివర ఉనన్ ఒక నరిస్ంగ హోమ తెరిచే
ఉంటుంది.
మెయిన రోడుడ్ నుంచి కొంచెం లోపలికి వసేత్ ఒకే లైన లో కొనిన్ అపారట్ మెంటస్ కనిపిసాత్యి.. వాటి ఎదురుగా కొనిన్ షాపులు, ఒక
నరిస్ంగ హోమ, దాని పకక్నే ఒక మెడికల షాప ఉంటాయి. ఆ రెండు పగలు రాతిర్ తెరిచే ఉంటాయి. పగలు జనం బాగానే తిరుగుతుంటారు
కానీ రాతిర్ పది దాటాక అంతగా ఎవరూ తిరగరు. పర్శాంతంగా ఉంటుంది.
“పడుకుందాం వసాత్వా?” అంది విసుగాగ్ జాహన్వి.
సుధాకర కొదిద్ నిమిషాలు నిశస్బద్ంగా ఉండి అనాన్డు “జాహన్వీ! అవంతితో నువువ్ ఒక తలిల్లా పర్వరిత్ంచడం ఎపుప్డు
నేరుచ్కుంటావు? “
జాహన్వి నొసలు చిటిల్ంచి అసహనంగా చూసింది.. “వాట డు యూ మీన ? నేనిపుప్డు తలిల్లా కాక ఎలా ఉనాన్ను?”
“ఆ విషయం దానేన్ అడుగు..”
“అంటే! ఏంటి నీ ఉదేద్శం?” తోక తొకిక్న తాచు అయింది.
“అరవకు ఇది అరధ్రాతిర్... అందరూ వింటారు.. నువువ్ నీ హారష్ బిహేవియర మారుచ్కోకపోతే అవంతిని పోగొటుట్కుంటావు
జాహన్వీ..” అనాన్డు సుధాకర.
జాహన్వి విసురుగా అతని చేయి పటుట్కుని బెడ రూమ లోకి లాకొక్చిచ్ తలుపేసి “చెపుప్ ... ఇపుప్డు చెపుప్.. ఏంటి? నేనేం చేసాను
దానిన్ .... కొటాట్నా.. చంపానా.. హింస పెటాట్నా? చెపుప్..” గటిట్గా నిలదీసూత్ అంది.
సుధాకర ఆమె వైపు గంభీరంగా చూసాడు. “జాహన్వీ! నీకు భగవంతుడు అనీన్ ఇచాచ్డు కానీ, సునిన్తతవ్ం, వివేకం ఇవవ్లేదు.
అందుకే నీకు అవంతి అరధ్ం కావడం లేదు. కనీసం చెపేత్ వినే సంసాక్రం కూడా దేవుడు నీకు ఇవవ్లేదు. అవంతి చినన్ పిలల్ . టెండరింగ ఏజ.
ఈ వయసులో దాని మనసు చాలా సునిన్తంగా ఉంటుంది. పర్తి చినన్ విషయానిన్ భూతదద్ంలో చూసుత్ంది. మంచి అయినా, చెడు అయినా
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దాని రియాక్షన చాలా తీవర్ంగా ఉంటుంది. నువువ్ ఒక నియంతలా పర్వరిత్సూత్ తలిల్, కూతుళళ్ మధయ్ ఉండే సునిన్తమైన బంధానిన్ తెగిపోయేలా
చేసుత్నాన్వు.”
“అంటే! అంటే! అది ననున్, నాతో బంధానిన్ తెంచుకుని వెళిళ్పోతుందా!? అది తపుప్ చేసేత్ తిటేట్ అధికారం నాకు లేదా?” విరుచుకు
పడింది జాహన్వి.
సుధాకర కి ఆవిడ మూరఖ్తవ్ం చూసుత్ంటే అసహయ్ం వేసింది. చెపేప్ది వినిపించుకోకుండా అదే ధోరణిలో పర్వరిత్సుత్నన్ ఈమెని
ఏమనాలి? ఎలా చెపాప్లి ఈమెకి? చెపప్కపోతే జీవితాలు చిందర,వందర అయిపోతాయి. చెపేత్ రభస ... ఏం చేయాలో, ఈ సమసయ్ని ఎలా
పరిషక్రించాలో అరధ్ం కాలేదు సుధాకర కి.
“అసలు అది కాదు మీరే.. మీరే దానిన్ రెచచ్గొడుతునాన్రు. నా మీద ఉనన్ కోపం, కసి దాని దావ్రా తీరుచ్కోవాలి అనుకుంటునాన్రు.
చూడండి ఇపుప్డే చెపుత్నాన్.. ఈ ఇంటోల్ నేనుండాలి అంటే నా పెతత్నం మాతర్మే ఉండాలి.. అందరూ నా మాట వినాలి.. నాకు అనుకూలంగా
నడుచుకోవాలి. అలా కాకపోతే చెపప్ండి ఏం చేయాలో తేలుచ్కుంటాను.”
సుధాకర కి ఒళుళ్ మండిపోయింది. లాగిపెటిట్ ఆమెని ఎడా, పెడా చెంపలు వాయించాలనిపించింది. కానీ ఆ తరవాత ఏం
జరుగుతుందో అతను ఊహించగలడు. అందుకే బలవంతంగా తనని తానూ కంటోర్ల చేసుకుంటూ “నువువ్ మూరుఖ్రాలివి అని తెలిసి కూడా
నీకు ఏదో చెపేప్సి నినున్, రాతిర్కి రాతిర్ మారేచ్యాలని అనుకోడం నా బుదిధ్లేని తనం. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ నువువ్ చేసుకో. నా కూతురిన్ ఎలా
పెంచాలో, దానికి ఏం ఇవావ్లో నాకు తెలుసు.. నేను చూసుకుంటా” విసురుగా తలగడ తీసుకుని తలుపు తీసుకుని హాలోల్కి వెళిళ్పోయాడు.
జాహన్వి బుసలు కొడుతూ తలుపు ధడాలన్ వేసుకుని మంచం పైన వాలిపోయింది.
ఎంత తలుపులు వేసుకునాన్ జాహన్వి సవ్రం నిదర్లో ఉనన్ అవంతిని లేపిందని, ఆ పిలల్ కళుళ్ తెరుచుకుని జరుగుతునన్ది అలా
చూసూత్ ఉందని ఇదద్రికీ తెలియలేదు.
అవంతి గుండె దడ, దడలాడసాగింది. అమమ్ మారదు అనుకుంది నిశచ్యంగా.
పాపం నానన్! తండిర్ మీద జాలితో నిండిపోయింది ఆ పిలల్ హృదయం.
అమమ్కి ఎవరనాన్ ఒకరు పనిషెమ్ంట ఇసేత్ బాగుండు. తనని బాధ పెటిట్నా పరావ్లేదు. కానీ ఎపుప్డూ నానన్ని పురుగులా తీసేసూత్,
నానా మాటలు అంటూ ఆయన బాధ పడుతుంటే కనీసం సారీ అయినా చెపప్దే! అసలు అమమ్ మనసు అంత కఠినంగా ఎలా ఉంది?
అమమ్ కొంచెం తగిగ్ ఉండడం అంటూ జరిగితే అది వీడితోటే . అంత జరుగుతునాన్ ఏమి పటట్నటుట్ హాయిగా నిదర్ పోతునన్ సిదూధ్ వైపు
చూసింది.
అమామ్, వీడూ ఒకటి, నానన్ తను ఒకటి.. అసలు నానన్, తను వేరే ఫాల్ట తీసుకుని వెళిళ్పోతే ఎలా ఉంటుంది! హాయిగా
ఉంటుంది.
అవును నానన్ని అడగాలి. రేపే ఇదద్రం కలిసి వెళిల్ ఒక ఫాల్ట రెంట కి దొరుకుతుందేమో వెతకాలి.
అసలు నానన్ ఈ అమమ్ని వదిలేసి వేరే పెళిల్ చేసుకుంటే బాగుండు.
అవంతి ఆలోచనలు పరి,పరి విధాలా సాగిపోతునాన్యి.
వెళిల్పోవాలి. అమమ్కి తను వెళిళ్పోతే ఎలా ఉంటుందో! ఎలా ఉంటుంది? చాలా హాయిగా ఉంటుంది.
ఉండకూడదు. అమమ్ హాయిగా ఉండకూడదు.. బాధపడాలి.
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అమమ్ బాధపడాలంటే ఎలా? ఏం చేసేత్ అమమ్ బాధపడుతుంది.
నువువ్ మాకు అకక్రేల్దు అని చెపేత్ బాధపడుతుందేమో..!
అమమ్ని నలుగురి ముందు అవమానిసేత్ బాధపడుతుందేమో.. అంత ధైరయ్ం ఎవరికుంది!
ఇవనేన్ కాదు తను ఒకక్తే అమమ్కి కనిపించకుండా వెళిల్పోవాలి.
అవును తనే కొనిన్ రోజులు అమమ్కి కనిపించకుండా వెళిల్పోవాలి..
ఎలా? ఎకక్డికి వెళాళ్లి?
అవంతి అలా ఆలోచిసూత్ ఎపప్టికో కళుళ్ మూసుకుంది.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
Post your comments
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