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సహజంగానే నా కళళ్లోల్ ఆమె గురించిన నిరీక్షణ ఉండేది. ఆమెదే కాదు. ఆమెలాంటి అనేకులు నా
నిరీక్షణ లిసట్ లో ఉనాన్ ఆమె అంటే నాకు పర్తేయ్కమైన ఇషట్ం. ఎందుకంటే ఆమెది మా ఊరే. అదీ కాకుండా మేమిదద్రం ఒకే
సూక్లోల్ నాలుగో తరగతి దాకా కలిసి చదువుకునాన్ము. నేను ఎం.ఎస.డబుల్య్ కోరుస్ ముగించి మొటట్ మొదటగా ఆసప్తిర్లో
ఆపత్ సమాలోచకిగా చేరినపుప్డు వచిచ్న మొదటి కైల్ంట ఆమే. పర్తి మూడు నెలలకూ ఆమె తపప్కుండా
పరీకిష్ంచుకోవడానికి వచేచ్ది. అంతే కాదు. ఆమె లాంటి ఇంకా తన సేన్హితులను తనతోపాటు తీసుకొచిచ్ కౌనెస్లింగ
చేయించేది. ఆమె చేసే “ఆ” వృతిత్ గురించి అడగడం నా కారయ్వాయ్పిత్కి రాకునాన్, ఆమె పైనునన్ మమకారంతో “ దీంటోల్
ఎందుకు దిగావు?” అని ఒకసారి అడిగాను. దానికామె, “భరత్ ఇలుల్ విడిచి పారిపోయాక, ఎకక్డ చూసినా మురికి
గుంటలే కనిపించసాగి, ఉతిత్ పుణాయ్నికి బురద ఎందుకు ఒంటికి అంటించుకోవడం, తన ముగుగ్రు పిలల్లకోసం ఇదే
బురదలో ఉండిపోవడమే మంచిది అనిపించి ఉండిపోయాను” అనింది.
“ బాధగా లేదా?” అనాన్ను.
“ కడుపుకు బాధ పరిచయం ఉండదు “ అని మారిమ్కంగా అనింది.
“ సరే. అయిందేదో అయింది. కానీ జాగర్తత్. ఏ క్షణానైన్నా రోగాలు తగులుకోవచుచ్. నీ దగగ్రికి వచేచ్
వాళళ్కివువ్ “ అంటూ ఒక రబబ్రు రూపానిన్ చేతిలో పెటాట్ను.
“ డబుబ్లిచిచ్నవాళుళ్ ఒపుప్కోరు. నాకూ చెపప్డం కషట్ం.” అనుభవసుథ్రాలాల్ చెపిప్ంది.
“ అయినా, తెలియ చెపుప్. రేపు నువువ్ కదా బాధపడేది “ అంటునన్పుప్డు ఆమె పైన జాలి కలిగింది.
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“ అది తెలియ చెపేప్ సమయమే కాదు. నీకెలా చెపేప్ది ! అదీ కాక కాంపెటీషన చాలా ఉంది. నేను
పర్వచనాలిసూత్ కూరుచ్ంటే... నా దగగ్రికి ఒకక్రూ రారు. తరువాత నువివ్చేచ్ ఈ రబబ్రు ముకక్లిన్ నేను ఇంటింటికి తిరిగి
అమామ్లిస్ వసుత్ందంతే “ అంటూ జోరుగా నవేవ్సింది.
“ నీ తలకాయ” అంటూ నేను కూడా ఆమెతో పాటు నవేవ్శాను.
************
కానీ పర్తిసారీ ఆమె పరీక్షకోసం వచిచ్నపుప్డు నా పార్ణం కొటుట్కునేది. నెగటివ రిపోరట్ రానీ దేవుడా అని
పార్రిథ్ంచేదానిన్. ఆ పార్రథ్న ఆమె వరకే కాకపోయినా, ఆమె పైని మమత కొంచెం ఎకుక్వగా ఉండేది అనే మాట మాతర్ం
నిజం. కానీ నేననుకునన్ ఆ క్షణం మూడే సంవతస్రాలలో నా ముందు వచిచ్ నిలుచునే నిలుచుంది. లాయ్బ నుండి వచిచ్న
బల్డ రిపోరట్ చూసి కురీచ్లో కూలబడాడ్ను. ఆ ఐడి నంబర ఆమెదేనా కాదా అని మూడు మూడు సారుల్ చెక చేసి చూశాను.
అంతా సరిగాగ్నే ఉంది. ఛ! ఎంత పని జరిగింది ! ఎంత చెపిప్నా వినకుండా.... కోపం గొంతు దాకా వచిచ్ంది.
దాంతరావ్త నాకు ఒక కొతత్ సందిగధ్ం మొదలైంది. ఎలా చెపాప్లి ? చెపప్డం నాకు కొతేత్మీ కాదు. కానీ తను పాసిటివ అని
తెలిసిన వెంటనే పర్తి మనిషీ అనుభవించే ఆ క్షణాలకు నేను నిరిల్పత్ సాకిష్గా మిగిలిపోయేదానిన్.
ఏడేచ్వాళుళ్, మౌనంగా కనీన్రు కారేచ్వాళుల్, ఏకాంతంలో బాధ పడేవాళుళ్, బర్తుకే వదద్నుకుని
వెళిళ్పోయేవాళుళ్! అనిన్ఉదాహరణలూ నా ముందునాన్ ఈమె ఎలా దీనిన్సీవ్కరిసుత్ంది అని ఆలోచించి ఆలోచించి హైరానా
పడాడ్ను. నా సహనానికి పరీక్ష పెటేట్లా ఒక వారమైనా పతాత్ లేకుండా పోయిన ఆమె పైన నాకు ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ంది.
ఆమె ఫోన కూడా తను వాయ్పిత్ పర్దేశం నుండి బయట ఉనన్టుట్ వినిపించసాగింది.
పది రోజులు గడిచుండాలి. ఆమె వచిచ్ ఎదురుగాగ్ కూరుచ్ంది.
" ఎకక్డికి వెళాళ్వు?” కోపం తటుట్కునాన్ననుకునాన్ తనున్కుని వచిచ్ంది.
“ పని మీద వెళాళ్ను “ నిరిల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది.
“ పాడైపో” శపించాను. నా గొంతు వణికింది ఆమె దృషిట్కి వచుచ్ండాలి.
“ లేదు. మా ఆఖరి అబాబ్యికి అదేమిటో గుండెలో కంపైల్ంట ఉందనాన్రు. అందుకే బెంగళూరికి
వెళాళ్ను. “ అనింది.
ఇపుప్డు మళీళ్ కూలబడడ్ం నా వంతయింది. ఇలాంటి సమయంలో ఎలా చెపేప్ది ? ఒకవేళ చెపప్కుంటే
ఎవరైనా పై ఆఫీసరుల్ వచిచ్నపుప్డు నా ఉదోయ్గానికి ముపుప్ రావచుచ్. ఇపప్టికే ఆలసయ్మయింది. ఏమైనా కానీ
చెపెప్యయ్డమే మంచిది అనుకుని “ చూడు ! నువివ్పుప్డు నీ గుండెను గటిట్గా చేసుకోవాలి “ అంటూ చెలిల్పోయిన పదాల
పీఠికను ఆమె ముందర పరుసూత్ ఆమె వైపు చూశాను.
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ఆమె “ తరువాత ...” అనేటటుట్, ఇంతవరకూ నాకు కనిపించని ఒక తటసథ్ భావనతో కూరుచ్ంది.
“ చూడు. ఈ జబుబ్వలన ఎలాంటి ఇబబ్ంది ఉండదు. మూమూలుగానే నువువ్ బతకొచుచ్. ఆహారం బాగా
తీసుకోవాలి. సిడి 4 కౌంట తకుక్వయితే మాతర్మే మాతర్లు వేసుకోవాలి. అంతా మన చేతులోల్ ఉంది.” అంటూ కంఠతా
పటిట్నదంతా చెపూత్ పోయాను.
నా మాటలంతా అయిపోయాక “ ఇదంతా నాకు తెలుసు” అంది.
“ ఎలా?” అనుమానంగా అడిగాను.
“వచిచ్నపుప్డంతా వినీ వినీ....” చాలా విసుగు చెందినదానిలా అంది.
“ తరువాత ఏం చెయాయ్లో చెపుప్” అనన్టుట్ంది ఆమె ధోరణి. ఆమె మొహంలోని ధైరయ్ం నాకు కొంత
నెమమ్దినిచిచ్ంది. నా పదవిని కాసత్ పకక్కు పెటిట్ చనువుగా “ ఇకనైనా మానెయియ్” అనాన్ను.
“ వదిలేసి?” అంటూ పర్శిన్ంచింది.
“ ఇంకేదైనా చెయియ్” జంకుతూనే అనాన్ను.
“ ఇపుప్డది అసాధయ్ం “ కరాకండిగా చెపిప్ంది.
“ మరి నీ ఆరోగయ్ం...” ఆందోళన పడుతునన్టుల్ అడిగాను. మనసులో మాతర్ం ఈమె ఇంకా ఎంత
మందికి ఈ వైరస పాకిసుత్ందో అనే భయం ఉంది నాకు.
“ నువేవ్ అనాన్వు కదా ఏమీ భయం లేదని “ అంటూ చినన్గా నవివ్ంది.
“కానీ....” అంటూ రిపోరుట్ను ఆమె చేతిలో పెటాట్ను. కొంత సేపు మౌనంగా దానిన్ చూసి “ఎవరికీ చెపప్వు
కదా” అంటూ నా చేతిని బలంగా పటుట్కుంది. నిటూట్రుప్తో కూడిన ఆమె మాటలు నా మనసును ఒక క్షణంపాటు
కదిలించాయి. “ సందేహమా ?” అంటూ ఆమె చేతిని మెలల్గా నిమిరాను.
లేదు అనన్టుట్గా తలాడించి “ తపుప్గా అనుకోవదుద్. ఈ పావలా రిపోరుట్ను ఇపుప్డు బయటకు తీసుకువెళేత్
నా పిలల్లను పెంచడం కషట్మవుతుంది.” అంటూ దానిన్ చినన్ ముకక్లుగా చించేసి అకక్డే ఉనన్ చెతత్బుటట్లో పడవేసింది.
ఆమె ఇలా చేసుత్ందని ఊహించని నేను కంగుతినాన్ను. “ ఎందుకు అలా చూసుత్నాన్వు ! ఏదీ నీ డిపారట్ మెంట వాళిళ్చేచ్
రబబ్ర ఆయుధాలు ఈ రోజు ఇవవ్వా “ అంటూ నవువ్తూ కండోమ పాకెటల్ కోసం చెయియ్ చాపింది. నేను అటూ ఇటూ
ఊగిసలాడ సాగాను.

***
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