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- 26 పర్పంచం చాలా చినన్ది.
నిజంగా చినన్ది.
తెలిసిన మనుషులే మళీళ్ మళీళ్ కలుసుత్ంటారు.
ఇంకా ఇంకా బాగా తెలుసుత్ంటారు.
PPP

ఉదయం పది గంటలు.
ఒక పాతికేళళ్ అమామ్యి రోడుడ్ పకక్నే నిలబడి ఉంది.

మనిషిని చూసేత్, వయసు ఇరవైకు మించి ఉండదేమో అనిపించేలా ఉంది. పదినిముషాల నుండీ ఆమె రోడుడ్ దాటడానికి
పర్యతిన్సూత్, వచేచ్ పోయే వాహనాల వంక చూసోత్ంది.
దాటాలని ముందుకు వసోత్ంది. వేగంగా వచేచ్ వాహనాలకు భయపడి వెనకిక్ వెళిళ్పోతోంది.
రోడుడ్ కవతల వేపునన్ బంగళా గేటు బయట సూట్ల మీద కూరుచ్నన్ వాచ మాన ఆమెను చూసూత్నే ఉనాన్డు.
ఆమె ఆ బంగళాలోపలికే రావాలనుకుంటోందని అరథ్మైందతనికి.
ఎందుకంటే, దగగ్రోల్ వేరే ఇలుల్గానీ, ఆఫీసు కానీ లేదు. ఆ బంగళాలో ఉదోయ్గాలకోసం చాలామంది వసుత్ంటారు. బహుశా ఆమెకూడా
అందుకోసమే అనుకునాన్డు. సూట్ల మీద ముందుకు వంగి కూరుచ్ని , ఆమె ఎపుప్డు దాటుతుందా అని అనన్టుట్ చూసుత్నాన్డు.
ఆమె పసుపుపచచ్ చీర కటుట్కుని ఉంది. ఓ అయిదు నిముషాల తరావ్త , గాలికెగిరిపోతునన్ కొంగుని, చేతితో అదుపు చేసి వేగంగా
నడిచి బంగళా ముందుకు వచిచ్ంది. ఆమె చేతిలో అతి చినన్ పరస్. వందో , రెండొందలో మించి ఉండే అవకాశమే లేని పరస్.
గేటు దగగ్రకు రాగానే " ఏం కావాలి?" అని అడిగాడు వాచ మాన.
"మేడం ని కలవాలి"
" మేడం నా? ఏ మేడం?”
బంగళాలో పని చేసే చినన్ సెకర్టరీని కూడా మేడం అనే పిలుసాత్డతను.
“మేడం.” క్షణం ఆగి “శారావ్ణి!” అనన్ది.
పేరు చెపాప్క, ఆమె బటట్లు చూసి “మేడం తో ఏం పని నీకు?” అసహనంగా అడిగాడు.
అతని పర్శన్లో తిరసాక్రం వినాన్క , మేడం మాకు బంధువనీ, సవ్ంత పెదనానన్ కూతురే అని చెపప్డానికి వెనకాడింది.
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“మేడం వాళుళ్, మాకు బాగా తెలుసు.” అంది.

ఆ అమామ్యి ముఖంలో పటుట్దల చూసి, ‘తనెందుకు పొమమ్నాలి. లోపలికి ఫోన చేసేత్ ఎటూ పొమమ్ంటారు’ అనుకుని ఫోన చేతిలోకి
తీసుకుని
“నీ పేరు చెపుప్.”
“మధుర, అనంతగిరి. పర్కాశ రావుగారి అమామ్యినని చెపప్ండి.”
లోపలి నుండి అనుమతి రావడంతో గేటు తెరిచాడు. రోడుడ్ పకక్న చినన్ కొండ మీద కటిట్న బంగళా. గేటు నుండి బంగళా వరకూ
ఏటవాలుగా సిమెంట రోడ ఉంది. పైకి నడుసుత్ంటే, కాళుళ్ నొపిప్గా అనిపించింది. దారికిరువైపులా రకరకాల పూల చెటుల్, ఉదయపు
చలల్గాలికి ఊగుతూ ఉనాన్యి. చాలా సేపు నడిచాక ఇంటి ముందుకు చేరుకుంది. వెడలుప్గా ఉనన్ టేకు తలుపులు మూసి ఉనాన్యి. వాటి
పైన ఇతత్డి నగిషీ పని చేసి ఉంది.
బయట వరండాలో ఇతత్డి కుండీలలో పూల చెటుల్నాన్యి. మనుషులు తిరుగుతునన్ జాడే లేదు. ఎంతో సేపు ఎదురు చూసింది. పోనీ
వాచ మాన వరకూ వెళితే అనుకుంది.
దూరంగా దిగువన కనిపిసుత్నన్ అతని కేబిన వైపు చూసింది. మళీళ్ కింది వరకూ వెళళ్డం, రావడం ఎందుకులే అని మూసి ఉనన్
తలుపులవంక చూసూత్ నిలబడింది. అకక్డ కాలింగ బెల లాంటిదేమీ లేదు. పోనీ తలుపు కొడితే, అని దగగ్రకు వెళిళ్ తలుపు కొటట్బోతే, అవే
సునిన్తంగా తెరుచుకునాన్యి.
లోపలంతా వెలుగు. పటట్ పగలే అయినా , లోపల ఎనోన్ దీపాలు వెలుగుతూ పర్కాశంగా ఉంది. ఎదురుగా విశాలమైన
మెటుల్నాన్యి. మెటల్ మీద ఎరర్ని తివాచి. ఒక నాజూకైన అమామ్యి మెటల్మీద నుండి నడిచి వసోత్ంది. ఆమె ఎంతో పదధ్తిగా చీర కటుట్కుని
ఉంది. చినన్ పూల డిజైన ఉనన్ సిలక్ చీర.
ఆమెకు ఎదురుగా వెళిళ్ ‘తనొచిచ్న పని చెపేత్’ అనుకుని ముందుకెళళ్బోయింది. ఇంతలో తన వెనుకనుండి వేరే అమామ్యి ఆ మెటల్
మీద నుండి నడచి వచేచ్ అమామ్యికి ఎదురు వెళిళ్ంది. ఆమె కూడా అదే చీర కటుట్కుని ఉంది. అదే పదధ్తిలో. చినన్ చిరునవువ్తో
పలకరించుకునాన్రు.
మధుర తల పైకెతిత్ చూసింది. మేడ పైకి చూసేత్, వరండాలలో ఇలాంటి చీరలే కటుట్కునన్ ఆడపిలల్లు తిరుగుతునాన్రు. అది ఆ ఇంటోల్
పనిచేసే వారి యూనిఫాం కాబోలు అనుకుంది.
వారిలో వారు ఎదురు పడినపుడు చాలా మెతత్గా మాటాల్డుకుంటునాన్రు.
వాళుళ్ చూడక ముందే, తన చెపుప్లు మెటల్ పకక్నునన్ ఇతత్డి పూలకుండీ వెనక విడిచింది. ఆ వాతావరణంలో ఇమడవనిపించి
మరింత మూలకు తోసింది. ఇక, ఎవరికీ కనిపించవు అనన్ నమమ్కం వచాచ్క మెటల్ దగగ్ర నిలబడింది.
ఇంతలో ఒక అమామ్యి వచిచ్ “మీ పేరు?” అడిగింది.
“మధుర.”
“అనంతగిరి. పర్కాశంగారి అమామ్యి?” ఈ వివరాలు మీవేనా అనన్టుల్ అడిగింది.
అవుననన్టుల్ తలూపింది.
“ఇలా రండి.” అంటూ మెటల్ పైకి తీసుకెళిళ్ంది.
అడుగడుగునా అదే చీరకటుట్తో ఆడపిలల్లు కనిపిసుత్నాన్రు. అందరిలోనూ ఒకే రకమైన ఒదిద్క .
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మెటల్నీన్ దాటాక ఏవో వరండాలలో నుండి వెళుతునాన్రు. దారిలో పెదద్ పెదద్ పింగాణీ కుండీలు. విశాలమైన వరండాలలో ఎకక్డ
చూసినా, గోడలకు పెయింటింగస్ ఉనాన్యి. ఓ అరగంట సిథ్మితంగా నిలబడి, పరీక్షగా చూసేత్ ఏమైనా అరథ్ం కావొచేచ్మో.
పర్తి హాలోల్నూ, వరండాలలో, కూరుచ్నే వీలుగా చకక్టి సోఫాలునాన్యి. రెండు మూడు కారిడారస్ దాటి ఎంతో దూరం నడిచాక ఒక
హాలోల్కి తీసుకుని వెళిళ్ంది.
“ఇకక్డ కూరోచ్ండి.” అని చెపిప్ వెళిళ్ంది ఆ అమామ్యి.
తను కూరుచ్నన్ హాలు వంక చూసింది మధుర. కాళళ్ కింద అందమైన డిజైన ఉనన్ మెతత్టి నాచు రంగు తివాచీ ఉంది. గోడలమీద
పెయింటింగ చూసేత్ ఒకే రకమైన మనుషులు, వేరు వేరు భంగిమలలో ఉనాన్రు. పరీక్షగా చూసేత్ చినన్నాడు చదువుకునన్ పరిష్యన కథ
జాఞ్పకం వచిచ్ంది. అదేమిటో చూసే సిథ్మితం లేదు.
ఆ వాతావరణం మొతత్ం గమనించాక, ఆమెను కలిసేత్, తనసలు మాటాల్డగలదా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది. తామిదద్రి మధాయ్ ఉనన్
చుటట్రికం గురించీ, తనెందుకు వచిచ్ందో, తన అవసరమేమిటో ఇవనీన్ వివరంగా చెపప్గలదా?
అవనీన్ అసాధయ్మైన పనులుగా తోచాయి.
అలాంటి పాలెస కు తను రావడం ఏమిటి. ఆమెకే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది.
అవసరం ఎంత దూరమైనా నడిపిసుత్ంది.
సహాయం కోసం వెతకడం వలల్ నషట్మేమీ లేదు. కనీసం లేదు అనన్ సమాధానమైనా దొరుకుతుంది.
"ఓ పావుగంటలో మేడం వసాత్రు." ఎవరో వచిచ్ చెపిప్ వెళాళ్రు.
మేడం! శారావ్ణి.
ఆమె తమ ఇంటి ఆడపిలల్లలో అందరికనాన్ పెదద్ది. ఆమె డిగీర్ చదువుకునే రోజులోల్ , ఇరవై ఏళళ్కే ఒక పెదిద్ంటి సంబంధం వచిచ్ంది.
ఆమె చదివే కాలేజీ పిర్నిస్పాల కు సేన్హితురాలైన ఒక కోటీశవ్రురాలు, తన ఒకక్గానొకక్ కొడుకు పెళిళ్ చేయాలనీ, తమ కుటుంబానికి తగిన
అమామ్యిలెవరైనా కాలేజీలో ఉనాన్రేమో చెపప్మని వచిచ్నపుడు, శారావ్ణి ని చూపించారా పిర్నిస్పాల.
అందం, చదువు, అణకువ, ఉనన్ శారావ్ణి, ఆ వచిచ్నావిడకు ఎంత గానో నచిచ్ంది. పెళిళ్ అయాక సొంత ఊరికి , తమవారికి
దూరమైంది శారావ్ణి. ఆమె తండిర్ చనిపోవడంతో , మిగిలిన బంధువులూ దూరమయాయ్రు.
ఎపుప్డో చినన్తనం లో చూసిన గురుత్. తాను ఎవరో చెపేత్ అరథ్ం అవుతుందా?
సోఫా అంచున కూరుచ్ంది. వెనకిక్ ఆనుకునే ఉదేద్శం లేనటుట్! తను వచిచ్న దావ్రం వంక చూసూత్ ఉంది. ఎవరైనా వసేత్ అటువేపు
నుండే రావాలి. అది తపప్ ఆ హాలు కు వేరే తలుపు ఏదీ లేదు.
దావ్రం వంకే చూసూత్ ఉంటే , వెనక నుండి ఒక చెయియ్ భుజం మీద పడింది. ఉలికిపడి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ ఒకామె చిరునవువ్తో
నిలబడి ఉంది.
ఈమె హఠాతుత్గా ఎలా పర్తయ్క్షమైంది అని లేచి నిలబడి, చుటూట్ చూసింది.
గోడ మీద కథ లాంటి పెయింటింగ మధయ్లో ఒక చోట తెరుచుకుని ఉనన్ తలుపు కనిపించింది. అకక్డొక తలుపు ఉంటుందని
ఊహించడం కషట్మే.
ఆమె వంక చూసింది. ‘శారావ్ణి అంటే ఈమే’ అని ఎవరూ చెపప్కుండానే తెలిసిపోయింది.
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ఆమెను ఒక సారి చూసి, వెంటనే చూపు తిపుప్కోవడం అసాధయ్ం. ముదురు కుంకుమ రంగు పటుట్ చీర కటుట్కుంది. వతైత్న జుటుట్ని
పదధ్తిగా ముడి వేసుకుంది. ఆమె మేని ఛాయ బంగారు కాంతులీనుతోంది.
చెవులుకునన్ కెంపులు చెంపలకు రంగులదుద్తునాన్యో, రంగులందుకుంటునాన్యో, తెలియకుండా ఉంది. ఆమె రూపం, లావణయ్ం,
చూసేత్, ఆ యూనిఫాం లో ఉనన్ ఆడపిలల్లది కూడా ఒక అందమేనా అనిపించింది. అంతటి అందగతెత్ను , అంత దగగ్రగా చూడడం అదే
మొదటిసారి.
“నీ పేరేమిటి?”
“మధుర.”
“పర్కాశం బాబాయి వాళళ్మామ్యివా? ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూశాను.” అంటూ నిలబడి ఉనన్ మధురని కూరోచ్మని సైగ చేసూత్ ఆమె
దగగ్రోల్ ఉనన్ వేరే సోఫాలో కూరుచ్ంది.
నానన్ని ఆమె బాబాయనడంతో, ఊపిరి పీలుచుకుంది మధుర.
‘ఆ అమామ్యి ఎందుకు వచిచ్ ఉంటుందో!’ అనుకుంది శారావ్ణి.
నది దగగ్రకెవరైనా ఎందుకెళతారు. నీళళ్కోసమే.
డబుబ్నన్ వారింటికి పేదవారెందుకెళతారు?
సహాయం కోసమే.
ఆ సాహసం చేయించేది పేదరికమే.
విషయం తెలిసినా తకుక్వ సాథ్యివారిని అవమానపరచడం లాంటి మూరఖ్పు పనులు చెయయ్దు. ఆమె ఎవరినీ చినన్బుచచ్దు. చకక్గా
మాటాల్డుతుంది.
మధుర ఉండేదెకక్డో, ఏం పని చేసుత్ందో కొనిన్ వివరాలు కనుకుక్ంది.
ఒక పైరవేట కాలేజిలో పనిచేసూత్, సివిలస్ కు పిర్పేర అవుతోంది.
అంటే వచిచ్ంది ఉదోయ్గం కోసం కాదు.
“బాబాయి బాగునాన్డా?” నిటూట్రిచ్ంది.
ఆ పర్శన్కు సమాధానంగా తలూపింది మధుర.
“బాబాయి రాలేదేం? చూసి ఎనాన్ళోళ్ అయింది.”
“నానన్కు ఆరోగయ్ం బాగా లేదు.”
ఇపుప్డు కొదిద్గా అరథ్ం అయింది. ఆ అమామ్యి ఎందుకు వచిచ్ ఉంటుందో.
సంభాషణ మధయ్ మధయ్లో, ఆమె కోసం ఎవరెవరో ఫోన చేసూత్ ఉనాన్రు. వసాత్నని చెపూత్ ఉంది.
“మీరెకక్డికైనా వెళాళ్లేమో నండీ”
“నిజమే మధూ. అరజ్ంటుగా వెళాళ్లిస్న పని ఉంది.” తన పేరునంత మధురంగా పిలిచినవారెవరూ లేరు.
“ నాకు ఒక అపాయింటెమ్ంట ఇపిప్ంచండి. చినన్ విషయం మీతో మాటాల్డాలి.” చివరి మాటలు ఆమెకే వినబడనంత మెలల్గా
అనన్ది.
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“నేను అకక్నవుతానోయ. నీకు అపాయింటెమ్ంట ఏమిటి?” అంది శారావ్ణి చిరునవువ్తో. ఆమె అంత మంచిగా మాటాల్డడం
మధురకు నమమ్కం కలగడం లేదు.
అందమైన అబదాధ్నిన్ దగగ్రున్ండి చూసుత్నన్ భావన .
“రేపోసారి కనిపిసాత్వా, ఇపుప్డొక మీటింగ కు వెళాళ్లి.”
“తపప్కుండా!” అంటూ లేచి నిలబడింది.
రేపు ఆమె వసేత్ రిసీవ చేసుకోవాలని అకక్డ యూనిఫాం చీరలో వునన్ ఆడపిలల్లోల్ ఒకమామ్యికి ఒపప్గించింది.
గేటు వరకూ నడుసుత్ంటే, తెలిసింది, ఎకేక్టపుడునన్ అలుపు , దిగేటపుడుండదని!
గేటు వదద్ వాచ మాన ఆమె వంక వింతగా చూశాడు. ఆమె నడకలో, చూపులో మారుప్ గమనించాడు.
రేపటినుండీ ఈ అమామ్యి కూడా అకక్డ పనిచేసే ఆడపిలల్లాల్గా బస లో దిగుతుంది. యూనిఫాం చీరలో కనిపిసుత్ంది అనుకునాన్డు.
ఇంతలో అతనికి ఫోన వచిచ్ంది.
"అటాట్గేనమామ్. అటాట్గే” అనాన్డు.
మధుర వెళిళ్పోతుంటే పిలిచాడు. “అమామ్య” అని
“నీ పేరు ,అదీ చెపుప్.”
రిజిసట్ర లో పేరు రాసుకునాన్డు.
“రేపు ఏడింటికి రావాలంట. సెకర్టరీ అమమ్గారు చెపాప్రు.”
మాటాల్డకుండా తలూపింది.
ఆమె ఆటోలో వెళాద్మనుకుంది. కానీ ఆ విషయం మరిచ్పోయి, తల దించుకుని నడుసూత్ ఉంది. పైన విమానం వెళుత్నన్ శబద్ం
వినిపించింది. తెలియకుండానే తలెతిత్ చూసింది. అలా చూసూత్ నడుసుత్ంటే, ఆమె పకక్ నుండి ఎరుపు కారు వెళిళ్ంది.
కారోల్, కూరుచ్నన్ శారావ్ణిని చూసింది. పకక్నే ఎవరో ఒక మగ మనిషి కూరుచ్ని ఉనాన్డు. తెలల్గా ఉనాన్డు. ఆమె భరత్ కాబోలు
అనుకుంది.
విమానాలే కాదు, కొనిన్ కారుల్ కూడా మనకోసం ఆగకపోవడం సహజం.
PPP
మరాన్డు సరిగా చెపిప్న టైం కు వెళిళ్ంది. ఆమెను వెంటనే లోపలికి అనుమతించాడు వాచ మాన.
ఆమెను నినన్టి హాలోల్ కాకుండా వేరే వైపు తీసుకుని వెళిళ్, ఒక బాలక్నీ లో కూరోచ్బెటాట్రు. అరథ్ చందార్కారంలో ఉనన్ బాలక్నీ అది.
దూరంగా పెదద్ గారెడ్న కనిపిసోత్ంది. పిటట్గోడకు ఆనుకుని చకక్టి సోఫాలు వునన్యి. వానొసేత్ , ఇవి పాడైపోవూ అనుకుని ముటుట్కుని
చూసింది. తడిమి చూశాక పాడవవు అనుకుంది.
వాటిమీద కూరోచ్లేనంత బాగునాన్యి.
ఉదయం ఏడునన్ర అవుతునాన్, పెదద్ ఎండగా లేదు. ఒక రౌండ టేబిల, దాని చుటూట్ కురీచ్లు వేసి ఉనాన్యి. గులాబి పూల డిజైన
కుషన ఉనన్ కురీచ్లునాన్యి. బాలక్నీకు రెండు పకక్లా, అందమైన పూల చెటుల్ కుండీలు ఉనాన్యి. ఆమె పిటట్ గోడ దగగ్ర నిలబడి
దూరంగా గారెడ్న లో పనిచేసే పనివాళళ్ వంక చూసోత్ంది.
ఆ వాతావరణంలో ఏమాతర్ం ఇమడని వసుత్వు తనే అనుకుంది.
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చకక్టి పరిమళం చుటుట్ ముటేట్ సరికి తిరిగి చూసింది. తెలల్ని ఖాదీ చీరలో శారావ్ణి. నలల్ని బౌల్జ. అలంకరణలు లేని దేవతలా ఉంది.
"నిలబడే ఉనాన్వే?" అంటూ భుజం మీద చెయియ్ వేసింది.
ఆమె చిరునవువ్ చూసి, ముడుచుకుపోయింది. శాకాహారిగా మారిన సింహంతో సేన్హం చేసినటేల్ ఉంది.
"రా కూరోచ్." అంటూ పిటట్గోడకు ఆనుకుని సోఫామీద కూరుచ్ంది. కొంచం దూరంలో ఉనన్ కురీచ్లో బెరుకుగా కూరుచ్ంది మధుర.
"నినన్ చాలా ముఖయ్మైన మీటింగ ఉంది మధూ. పోసట్ పోన చేసుకోలేకపోయాను. కానీ నినన్ సాయంతర్మే బావగారితో చెపేప్శాను.
రేపు మా చెలిల్ వసుత్ంది. ఆఫీసుకు రాలేనని. ఇవాళ ఎకక్డికీ వెళాళ్లిస్న పనిలేదు. హాయిగా మాటాల్డుకుందాం" అంది.
ఎవరో ఇదద్రు పనివాళుళ్ వచాచ్రు. వాళల్ దుసుత్లు కిచెన లో పనిచేసేవారిలా ఉనాన్యి. చాలా సేపు కాఫీ టేబిల మీద కాఫీ సామగిర్
సరుద్తూ గడిపారు. ఎనోన్ రకరకాల పింగాళీ సామానులు. పాలకు, డికాక్షన కు , పంచదారకూ వేరు వేరుగా ఉనాన్యి. కాఫీ తయారు చేసి
ముందు శారావ్ణికి ఇచాచ్రు. మధుర దగగ్ర కూడా నిలబడి ఏవి ఎంత మోతాదులో కావాలో అడిగి కాఫీ తయారు చేసి ఇచాచ్రు.
కాఫీ వేడి లేదు.
వెంటనే తాగేసి అకక్డ పెటేట్సింది.
వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక, శారావ్ణి తండిర్తోనూ, ఊరితోనూ, ఉనన్ అనుబంధం గురించి చెపిప్ంది. ఎవరెవరో బంధువుల గురించి
అడిగింది. ఎవరెకక్డ సెటిల అయారో వివరాలు తెలుసుకుంది. తన చినన్నాటి ముచచ్టలు చెపిప్ంది. తన పెళిళ్కి మధుర ఏడెనిమిదేళళ్ పిలల్
అని గురుత్ చేసింది.
మధురకు ఆమె పెళిళ్ జాఞ్పకం ఉంది. దగగ్రోల్ని సిటీలో, పెదద్ ఎతుత్న జరిగింది. పెళిళ్ తరావ్త శారావ్ణి వీళళ్ ఊరికి రాలేదు. వీళెళ్వరూ
ఆమె ఇంటికి వెళళ్లేదు. బంధువులందరీన్ దూరం పెటట్డానికి ఆమెకు ఎనోన్ కారణాలునాన్యి.
"నానన్ చివరి రోజులోల్ నేను ఇండియాలో లేను మధూ. నానన్ను బతికించుకోలేకపోయాను." కనీన్రు పెటుట్కుంది.
ఆ చుటుట్పకక్ల తిరిగే పనివాళుళ్, భరాత్, వారందరికీ చెపుప్కోలేని విషయాలు తనతోనే చెపుప్కుంటోందని అనిపించి , మనసులో
తెలియని తృపిత్ కలిగింది.
మహారాణి లాంటి సతరీ, అలా తనముందు కనీన్రు కారచ్డం చూసి, తనని ఆమె సనిన్హితురాలనుకుంటోందని సంతోషం వేసింది.
"అది సరే , నినన్ నువెవ్ందుకొచాచ్వో అడగనే లేదు. చెపుప్ ఏంటి విషయం?"
"నానన్కు ఆరోగయ్ం బాలేదు. ఆపరేషన చెయాయ్లంటునాన్రు. గుండె ఆపరేషన! మా దగగ్ర అంత డబుబ్లేదు. మీరు కొదిద్గా హెలప్
చేసేత్, వీలైనంత తవ్రగా తీరేచ్సాత్ను."
"అలాగా , మరి చెపప్వే? ఇపుప్డెకక్డునాన్డు బాబాయి?" అంటూ లేచి నిలుచ్ంది.
హాసిప్టల పేర , డాకట్ర పేరు కనుకుక్ంది. ఇదద్రి ముగుగ్రతో ఫోన లో మాటాల్డింది. ఓ పావుగంట తరావ్త మళీళ్ మధుర దగగ్రకు
వచిచ్ంది.
“ఆ హాసిప్టల బావగారి కజిన దే మధూ. నీకేం భయం లేదు. వచేచ్ బుధవారమే ఆపరేషన. అనీన్ ఏరాప్టుల్ చేశాను. సరేనా.”
“అకాక్, చాలా థాంకస్ అకాక్.” కనీన్ళొళ్చాచ్యి మధురకు.
“ఛ. థాంకెస్ందుకు పిచిచ్దానా. నానన్ను బతికించుకోలేకపోయాను. కనీసం బాబాయి కోసమైనా, చేసే అవకాశం వచిచ్ంది.”
తనొచిచ్న పని ఇంత సులువు అయిపోవడం జీవితంలో ఇదే మొదటి సారి. చినన్తనం నుండీ, ఎంతో కషట్పడితే తపప్ ఏదీ చేతికందని
తనకు, ఇంత తవ్రగా సమసయ్ తీరడం చాలా వింతగా ఉంది.
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తండిర్కి రేపే ఆపరేషన. హాసిప్టల పై అంతసుత్లో ఉనన్ గది నుండి బయటికి చూసోత్ంది మధుర.

‘ ఏ సమసాయ్ లేకుండా అయిపోతే బాగుండు. పరీక్షలకు చదువుకోవాలి. ఇంకా ఎంతో టైం లేదు. మొదటి సారే పూరిత్చెయాయ్లి
సివిలస్. నానన్ కోరిక కూడా అదే. అకక్ చేసుత్నన్ సహాయం తీరెచ్యాయ్లి.’ ఆలోచిసోత్ంది.
సాయంతర్ం ఆకాశం మబుబ్ పటిట్ ఉంది. చలల్ గాలి వేగంగా వీసోత్ంది.
గది బయట ఏదో అలికిడి అయితే, వరండాలోకి వెళిళ్ చూసింది. శారావ్ణి వసోత్ంది. ఆమె వెంట సరజ్రీ చేయబోయే డాకట్ర గారు
ఇంకా ఎవరెవరో కూడా ఉనాన్రు. మహారాణి సహాయకులతో నడిచి వసుత్నన్టేట్ ఉంది.
లోపలికి వచాచ్క డాకట్ర తో మాటాల్డింది. నినన్ తనతో ఊరి విషయాలు మాటాల్డిన శారావ్ణి కు, ఇపుప్డు డాకట్ర తో దరప్ంగా
మాటాల్డే ఆమెకూ సంబంధమే లేదు.
“చాలా జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి డాకట్ర గారూ” అంటూ చెపోత్ంది.
ఆమె చెపేప్ విషయాలు వినయంగా వింటునాన్డాయన. ఎంతో నమమ్కంగా మాటాల్డి హామీ ఇచిచ్ వెళాళ్రు.
అందరూ బయటికి వెళాళ్క,
"బాబాయి!" అంటూ బెడ మీదే కూరుచ్ని మాటాల్డింది. పినతండిర్కి ధైరయ్ం చెపిప్ంది. ఈ ఆపరేషన అయాక కూడా నీ బాధయ్త
నాదేనంది.
"నానన్కేమీ చెయయ్లేకపోయాను." అంటూ తడి కళుళ్ తుడుచుకుంది.
"అలా అనకు అమామ్. పెదిద్ంటికోడలివి. నీకెనోన్ బాధయ్తలుంటాయి. అనన్యయ్ ఏనాడూ నీగురించి పొరపాటుగా అనుకోలేదు.
చినన్పప్టినుండీ నీ తీరు మాకు తెలియదా?"
"ఇక మధూ సంగతి కూడా నేనే చూసుకుంటాను బాబాయి. నువేవ్మీ దిగులు పడకు" అనన్ది.
‘దేవతలా వచాచ్వు. అందుకే నీ గుణానికి తగిన సాథ్నంలో ఉంచాడు ఆ దేవుడు.’ అనుకునాన్డాయన.
“అంతా దాని అదృషట్ం తలీల్.”
"సరే రేపు మళీళ్ వసాత్ను బాబాయి." అంటూ లేచి, “రా మధూ. నినున్ ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేసాత్ను” అంది.
తండిర్ దగగ్రే ఉందామనుకుని వచిచ్ంది మధుర.
రానని ఎలా చెపాప్లా అని సంకోచిసూత్, శారావ్ణి వైపు చూసింది.
“ఇక భయమేమీ లేదు. బాబాయిని హాసిప్టల సాట్ఫ చకక్గా చూసుకుంటారు. పరేల్దులే, రా.”
“వెళిళ్ రామామ్. ఉదయానేన్ వచేచ్దుద్వుగానీ. ఇకక్డేం ఉంటావు. వెళుల్.” తండిర్ కూడా చెపప్డంతో చెపుప్లేసుకుని బయటికి వచిచ్ంది.
ఇదద్రూ బయటికి వచాచ్రు. బయట, కారు దగగ్ర డైరవర గానీ, వేరే ఎవరూ లేకపోవడం మధురకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.
కారోల్ కూరుచ్నన్ తరావ్త శారావ్ణి చెపిప్ంది. “ఒకోసారి వంటరిగా నేనే డైరవ చేసుకుంటూ వెళతాను.”
దారిలో చాలా సేపు మౌనంగానే ఉంది. వాహనాలు తకుక్వగా ఉనన్ రోడుడ్లో వెళుతునాన్రు. ఆ రోడ లో ఎతైత్న చెటుల్ గాలికి
ఊగుతునాన్యి. కార విండో గాల్స దించితే, రివువ్మని చలిగాలి తగిలింది.
“ఇక నుండి, నీకేదైనా కావాలంటే, నేనే గురుత్కు రావాలి. మొహమాట పడకు. సరేనా.”
“నువివ్ంత సహాయం చేసాత్వని నేనూహించలేదు. చాలా థాంకస్ అకాక్.”
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దేవుడే ఈమె రూపం లో సహాయం చేసుత్నాన్డా. ఇది నిజమేనా? మధుర లోపల లోపల ఏవో ఆలోచిసోత్ంది. శారావ్ణికి కృతజఞ్తలు
చెపుప్కుందామని మనసులో తోచిన మాటలు బయటకు చెపప్బోతే అవేవో ఆరింద మాటలాల్, కృతకంగా అనిపించి ఆగిపోయింది.
అకక్ ఋణం ఎలా తీరుచ్కోవాలి.
“ మధూ ఎకుక్వ ఆలోచించి దిగులు పడకు. అంతా బాగానే జరుగుతుంది.”
“అదికాదకాక్. మీ దగగ్రకు రాకముందు ఎనోన్ చోటల్ పర్యతన్ం చేశాను. ఇక ఆశలు వదిలేసుకుని చివరిగా మీ దగగ్రకొచాచ్ను.
మీరు చేసుత్నన్ హెలప్ కు నేను బదులెలా తీరుచ్కోవాలో తెలియడం లేదు.”
“కనీసం ఈ మాతర్ం సహాయం చేసుకోకపోతే, ఒకరికొకరం ఎందుకు చెపుప్. నేనెటూ దురదృషట్వంతురాలిని.”
“అదేంటకాక్. అలా అంటారు?”
డబుబ్నన్ వారికేకషట్మూ ఉండదని అదిలేని వారు అనుకోవడం మామూలే.
సిటీకి చాలా దూరంగా ఉంది ఆ హాసిప్టల. వారెళేళ్ దారిలో పంట పొలాలునాన్యి. కోత కొచిచ్న పొలాలు బంగారు రంగులో
మెరుసుత్నాన్యి. ఓ పకక్గా కారాపింది శారావ్ణి.
చీకటి పడబోతోంది. పొలాలోల్ పనిచేసే వాళుళ్ గటల్మీద నడిచి వెళుతునాన్రు.
“నాకేదో తీరాచ్లనే పిచిచ్ ఆలోచనలు పెటుట్కోకు మధూ. నీకు చేసుత్నన్ సహాయం చాలా చినన్ది. ఇదివరకెనోన్ చేశానిలాంటివి.
బదులు తీరుసాత్రని ఎపుప్డూ ఏదీ చెయయ్లేదు మధు. ఆ దేవుడే నాకు సహాయం చేయాలి"
దేవుడు చెయయ్గలిగిన సహాయమా? ఆమెకూక్డా కషాట్లుంటాయా? లోపలోల్పల ఆశచ్రయ్పడింది.
“నా కషట్ం ఎవరూ తీరచ్లేనిది మధూ. అందుకే బయటికి చెపుప్కోను.”
ఆ కషట్మేమిటో చెపప్మని శారావ్ణిని బలవంతం చేసేంత చనువులేదు మధురకు. మౌనంగా ఉంది.
" నేనుంటునన్ది ఒక అందమైన లోకం. అది మాయమయే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు మధూ. అదే గనక జరిగితే..” ఆమె
మధయ్లోనే ఆపేసింది.
ఆ ఇంటికి మహారాణి. ఆ సాథ్యి మనుషుల కషాట్లేమిటో ఊహించుకోలేక శారావ్ణి వంకే చూసోత్ంది. ఆమె భరత్ మంచివాడు కాదా?
శారావ్ణి, ఆలోచనలు చదవగలుగుతోందా అనన్టుల్ మాటాల్డుతోంది.
"ఆయన ఎంతో మంచివారు మధూ. ననెన్ంతో బాగా చూసుకుంటారు. పెళళ్యి పదిహేడేళళ్వుతోంది. చినన్ విషయంలో కూడా
ఆయన ననున్ నొపిప్ంచరు."
మరేమిటి కషట్ం?
“కొనిన్ కషాట్లు ఎవరూ తీరచ్లేనివి. అవనీన్ చెపిప్ నీ మనసు బాధపెటట్డం వలల్ ఏం లాభం. పదపోదాం” అంటూ కారు సాట్రట్
చెయయ్బోయింది.
“అదేమిటకాక్. మాకింత సహాయం చేసుత్నాన్రు. మీకోసం ఏమీ చెయయ్లేమా?”
“అది చాలా కషట్ం.”
“అలా అనొదద్కాక్. కషట్మైనా సరే, నాకు వీలైతే తపప్కుండా చేసాత్ను.”
“నిజంగా చెయాయ్లని ఉందా?”
“నిజంగానే చేసాత్ను. చెయయ్గలిగిన పని ఏదైనా చేసాత్ను.”
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“వీలైనా, చెయయ్గలిగినదైనా సరే, అది నీ వలల్ కాదు మధూ. వదిలెయియ్.”

"అలా అనొదద్కాక్. పీల్జ. నాకో అవకాశం ఇచిచ్ చూడండి. మీరింత సహాయం చేసుత్నాన్రు. మీకోసం నేనేమీ చెయయ్లేనా?”
“అయితే , నీ జీవితం నుండి ఒక సంవతస్రం నాకివవ్గలవా?”
“అంటే?”
“ ఒక సంవతస్రం పాటు నీ చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచానికి దూరంగా ఉండాలి. ఆ తరావ్త, నీ ఇషట్ం."
ఆమె ఏమి అడుగుతుందో మధురకు అరథ్మే కాలేదు.
“ఒక సంవతస్రం పాటు, నువువ్ నీ పర్పంచం నుండి నువువ్ మాయమైపోగలవా? సంవతస్రం తరావ్త నీ జీవితం నీదే. ఆ తరావ్త
కూడా నీకు ఎలాంటి అవసరం వచిచ్నా చూసాత్ను. ఒకక్ ఏడాది నాకోసం ఇచెచ్యయ్గలవా?”
“మరి నానన్?” ఆయనెన్వరు చూసుకుంటారు.
“నువొవ్పుప్కుంటే ఈ క్షణం నుండీ బాబాయి పూరిత్ బాధయ్త అంతా నాదే. ఆయనిన్ ఒపిప్ంచే బాధయ్త కూడా నాదే.”
అపప్టికపుప్డు ఏమామ్టాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు మధుర కు.
ఆమె చెపుత్నన్ విషయం , ఏదో చికుక్ముడిలా అనిపించి, ఆమె వైపు చూసోత్ంది.
“చినన్పిలల్వు. ఇవనీన్ నీకరథ్ం కావు. నువేవ్దో చెయాయ్లని, చేసాత్వని కాదు మధూ నీకు చెపుప్కుంటునన్ది. నేనుండే పరిసిథ్తిలో మాట
చెపుప్కోడానికి మనుషులు దొరకడం కూడా కషట్మే. నువేవ్మీ చెయయ్లేవనీ తెలుసు.”
“అలా అనొదద్కాక్. పీల్జ,”
“చెపాప్ను కదా కషట్మనీ, నువువ్ చెయయ్లేవనీ. వెళాద్మా.”
పరీక్ష హాలుకెళల్కుండానే, ఫెయిలయాయ్వనన్ రిజలట్ వసేత్ ఎవరైనా ఒపుప్కుంటారా?
“నానన్ కేష్మంగా ఉంటాడంటే, నాకేమీ పరావ్లేదు. కానీ, నేనేం చెయాయ్లి ఆ సంవతస్రం?”
“నువొవ్పుప్కుంటేనే, ఆ ఏడాది నువేవ్ం చెయాయ్లో చెపాత్ను. నువువ్ కేష్మంగా ఉంటావు. ఏదైనా నీకిషట్మైతేనే. ”
కారు ఎపుప్డు సాట్రట్ అయిందో, ఎపుప్డు తమ వీధి చివరన్ ఆగిందో తెలియలేదు.
“ఆలోచించుకుని జవాబు చెపుప్. ఓ వారం టైం తీసుకో. నాకు కుదరదని చెపిప్నా పరేల్దు. బాబాయికి నేను చేసుత్నన్ సహాయం ఆపను.
సరేనా!”
ఏ నిరణ్యం తీసుకోవాలి.
ఇపుప్డేమని చెపాప్లి. రాతిర్ మూడింటివరకూ నిదర్పోకుండా ఆలోచిసూత్నే ఉంది.
సొరంగం లో పర్యాణించే వారు, ఎటు వేపు వెళాళ్లోనని అతిగా ఆలోచించనకక్రేల్దు.

( ఇంకా ఉంది )
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