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(Kadapa, A.P, India)
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మళీల్ ఇలాంటి ఒక రోజు వసుత్ందని అనుకోలేదు. రావాలని కోరుకోనూ లేదు. ఆలూమగలిదద్రం ఆరెన్లల్ తరావ్త
మళీల్ ఆ ఆసప్తిర్లో అడుగు పెటాట్ం. కిర్తం సారి వచిచ్నపుప్డు ఆమె పడడ్ కషాట్లు చూడలేక ‘ఇకక్డికి మరోసారి వచేచ్
అవకాశం ఇవవ్ను’ అని చాలా గటిట్గా ఒటేట్సినా. ‘రాత గయీతో బాత గయీ’ అనన్టుల్ ఆ రోజు ‘ఆవేశం’తో ఒటేట్సిన
మాటలు ‘ఆ విషయాని’కొచేచ్సరికి వటిట్ మాటలుగానే మారిపోయాయి.
హాలోల్ కాలు పెటాట్నో లేదో ఎవరో గురుత్ చేసినటుల్ నేను చేసిన శపథం ఠకుక్న గురుత్కొచిచ్ంది.
మెలల్గా ఆమె వంక చూశాను. నాపైన కోపమో.. ఏమో కళిల్ంతగా చేసి చూసింది. ఎరర్బడడ్ ఆ కళల్ను చూసి
మౌనంగా ఉండిపోయాను. ‘ఛీ.. ఛీ’ నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసింది.
‘టోకెన నంబర 9..మెహసిన..’ సిసట్ర లలిత గొంతెతిత్ అరిచింది.
‘ఆ వసుత్నాన్కాక్..’ అంటూ నా భారయ్ ఆతర్ంగా లేచి డాకట్ర రూంలోకి వెళిల్ంది. ఏమాతర్ం ఆలసయ్ం చేసినా ‘టోకన
నంబర 10’ అనేసాత్దామె. ఇపుప్డంటే లేవుగానీ ఒకపుప్డు ఊరల్లో ‘షోలాపూర బెడషీటుల్.. టవళుల్.. లుంగీలకు’ వేలం
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పాట జరిగేది. అందులో ఒకడు ‘బెడషీట 120.. ఒకటోసారి.. రెండో సారి... మూడోసాస్రి’ అంటూ చెవులు జిలుల్
మనేలా అరిచేవాడు. ఆసప్తిర్కొచిచ్న పర్తీసారి లలితకక్ను చూసాత్నే నాకు ఆ వేలంపాటే గురొత్సుత్ంది.
డాకట్రగారు రాసిన చీటీతో నాముందుకొచిచ్ నిలబడింది మెహసిన.
‘టెసుట్లేనా’ అనాన్.
‘ఏం మీకు తెలీదా’ అందామె చిరాగాగ్.
‘సరే పా’ లాయ్బలోకి పిలుచుకెళాల్ను. శాంపిలస్ తీసుకునన్ లాయ్బ టెకీన్షియన ‘రిపోరట్ ఓ అరగంట పడుతుంది..
అకక్డ కూరోచ్ండి పిలుసాత్ను’ హూంకరించాడు. సేప్స సెంటరలో తీక్షణంగా పరిశీలన చేసే శాసత్రవేతత్లా వాడూ..వాడి
ఫోజునూ.
‘సరే’ అంటూ ఇదద్రం వచిచ్ హాలోల్ కూరుచ్నాన్ం.
ఆసప్తిర్ ఆవరణమంతా ‘అమమ్’లతో నిండుగా ఉంది. ఆ అమమ్ల కడుపులోల్ భావి భారతం జీవం పోసుకుంటోంది.
రేపటి తరానిన్.. భవిషయ్తుత్ తారలిన్ ఎంతో జాగర్తత్గా కడుపులో మోసుత్నన్ మాతృమూరుత్లను చూసాత్నే అమమ్ గురొత్చిచ్ంది.
బరువును కూడా.. బాధయ్తతో మోయడం.. ఏమీ ఆశించకుండా పేర్మను పంచడం ఒకక్ తలిల్కే సాధయ్మేమో. ఆ క్షణాన ‘
మా తుఝే సలాం’ అంటూ ఎనిన్సారుల్ అమమ్ను తలచుకునాన్నో.
పకక్నే ఓ పెదాద్యమ తెలల్టి చాదరను కపుప్కుని నోటోల్ వకాక్కు నములుతూ ఉంది. ‘కాయ్ బచీచ్ కాయ్ బోలీ మా
డాకట్రిన్’ అంటూ మెలల్గా నా భారయ్తో మాటలు కలిపింది. ‘అభీ రిపోరట్ ఆయానీ నానీమా’ అంటూ ముభావంగా
జవాబిచిచ్ంది. ‘ఐసా.. అలాల్ హై లేమా.. పాజిటివ ఆతాలే’ అంది. ఎగిసే మంటపై ఇంకాసత్ పెటోర్ల పోసినటల్యింది..
ఒకక్సారిగా తల తిపిప్ ఆమె వైపు చూసింది.
‘మాకు ఇపప్టికే ఇదద్రు పిలల్లు... ఇక పిలల్లు వదద్నుకుంటునాన్ం..’ అని ముఖంమీదే గటిట్గా చెపాప్లనుకుని
ఆగిపోయినటుల్ంది. ఆమె మాటలకు

నవావ్లో... ఏడావ్లో తెలియక తల కిందికి వాలిచ్ంది. మెహసిన చెపప్కుండా

ఎందుకాగిందో నాకరథ్మైంది.
‘నాకు ఆరుగురు కొడుకులు.. ఇదద్రు కూతుళుల్ మా’ అంటూ ఇందాకే పకిక్ంటావిడతో చెపప్డం ఇదద్రమూ
వినాన్ం. పొరపాటున మెహసిన తన మనసులో మాట చెపిప్ంటేనా ‘ఏ కాయ్ జమానా ఆయామా..’ అంటూ బుగగ్లు
నొకుక్కునేది. అందుకే విషయానిన్ మాటలోత్ లాగకుండా మౌనంతో ముడేసింది. 15 నిమిషాలు గడిచిపోయాయి.
తమ టోకన నంబర రాని వాళుల్.. రిపోరట్స్ కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ వాళుల్ టీవీలో వసుత్నన్ సీరియలస్ను సీరియసగా
చూసుత్నాన్రు. కానీ మాకు ఎదురుగా కూరుచ్నన్ ఒకామె చాలా సేపటి నుంచి ముభావంగా ఉంది. 9 నెలలు పూరిత్గా
నిండినటుట్నాన్యి. అపుప్డో..ఇపుప్డో అనన్టుల్ ఉంది. ఆమె పకక్నే ఇదద్రు పిలల్లు ఉనాన్రు.
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‘ కాయ్ నామ మా తేరా.’ అని అడిగింది మా పకక్నునన్ పెదాద్యమ.
‘తబసుస్మ ఖాలా’ అని జవాబిచిచ్ంది.
‘ఏ ఊరో?’
ఇంతలో తబసుస్మ ఫోన రింగైంది.
‘బోలో జీ.... హాసిప్టల మే హూ’ అంది.
‘ఎవరొసాత్రు తోడు.. నేను చేసుకునన్ ఖరమ్.. నేనొకక్నేన్ వచిచ్ సచిచ్నా’ అంది. తెలియకుండానే ఆమె కళల్లోల్ంచి
నీటిబొటుల్ టపటపా రాలుతునాన్యి. ‘సరేల్... టోకన వచిచ్ంది... నరుస్ పిలుసాత్ంది...కొంచెపాగి చేయండి’ అంటూ ఫోన
కట చేసి బాయ్గులో పడేసింది. ‘ మీరికక్డే కూరొచ్ండమామ్..’ పిలల్లిదద్రికీ తలా ఓ బిసెక్ట చేతికిచిచ్ డాకట్ర రూం లోకి
వెళిల్ంది. తబసుస్మకు వచిచ్న కషట్మేందో ఏమో.. నవమాసాలు నిండిన ఆ తలిల్ కళల్లోల్ నీళుల్ చూసి మనసు చివుకుక్మంది.
‘ మెహసిన’ రిపోరట్ రెడీ... లాయ్బ అతను కేక వేశాడు. రిపోరట్ కోసం వెళాల్లాన్.. వెళాత్వా అనన్టుల్ మెలల్గా తన వంక
చూశాను. ఉలుకూపలుకూ లేదు. ‘మౌనం అరాథ్ంగికారం’ అంటారు. కానీ ఈ పరిసిథ్తులోల్ నా అరాథ్ంగి మౌనానికి అరథ్ం
నాకు తెలుసు. నేనే వెళిల్ రిపోరట్ తెచాచ్ను.
అనుకునన్ంత అయియ్ంది. ఏం జరగకూడదో అదే జరిగింది. రిజలట్ ‘పాజిటివ’. ఆ మాట వింటూనే నా వంక
చూసింటే ఒటుట్. కటట్ తెగినటుల్గా తెలియకుండానే ఆమె కళల్లోల్ంచి నీళుల్ జలజలా రాలుతునాన్యి.
సరిగాగ్ 11 ఏళల్ కిర్తం ఇదే హాసిప్టలలో ‘పాజిటివ రిజలట్ చూసిన ఆమె కళల్లోల్ చెపప్లేనంత సంతోషానిన్
చూశాను. వెయియ్ వోలట్స్ వెలుగొచిచ్ందేమో అనన్టుల్ ముఖమంతా వెలిగిపోయింది. తేలికపాటి నవువ్తో సిగుగ్ పడుతూ
తలవాలిచ్న క్షణాలు ఇంకా నా కళల్ముందు కదలాడుతూనే ఉనాన్యి. ‘ముబారక హో..’ అంటూ మా అమామ్నానన్లు..
అతాత్మామలు చెపిప్నపుప్డు ఎరర్గా కందిన తన బుగగ్లిన్.. తనే పసిపాపగా మారిపోయి నా వైపు ఓరగా చూసూత్ విసిరిన
ఆ నవువ్లిన్ గుండెలిన్ హతుత్కునే ఉనాన్యి. ఆ రోజు నాకైతే పర్పంచానేన్ జయించినంత ఆనందమేసింది.
పెళల్యిన ఏడాది తిరకుక్ండానే మా జీవితాలోల్కి పండంటి పాపాయి వచిచ్ంది. ఆ తరావ్త మరో రెండేళల్కే బాబు
పుటాట్డు.
కాలం గిరుర్న తిరిగింది. ఇపుప్డూ అదే ఫలితం... ఇపుప్డు∙ ఆమె కళల్లోల్ సూటిగా చూడాలంటే
భయమేసింది. ఆ భయం వెనక ఓ కారణమూ ఉంది.
రెండో కానుప్ సమయమది. తొలి కానుప్ నారమ్ల. ఇపుప్డు కూడా అలాగే ఉంటుందని అనుకునాన్ం.
చాలాసేపు పర్యతన్ం చేసిన డాకట్ర కళావతి ‘పిండం కదలడం లేదు.. సిజేరియన చేయాలిస్ందే’ అని తేలిచ్ చెపిప్ంది.
ఆపరేషన థియేటరలోకి తీసుకెళాల్రు. మరికాసేపటోల్ ఆపరేషన చేసాత్రనగా ఒకక్సారిగా తనకు బీపీ ఎకుక్వైంది. ఒళల్ంతా
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చెమటలు పటాట్యి. వైదుయ్లు వెంటనే అపర్మతత్మై ఏవో మందులిచిచ్ ధైరయ్ం చెపాప్రు. ఆపరేషన కూడా కాసేపు వాయిదా
పడింది.
‘సర.. మీ భారయ్ పిలుసాత్ంది’ నరుస్ వచిచ్ చెపప్గానే... లోనికెళాల్ను.
నా వంక చూసాత్నే ఏడేచ్సింది. గటిట్గా నా చేయి పటుట్కుని ‘ఏమండీ.. ఇదద్రు పిలల్లు చాలండి.. పిలల్లేల్కుండా
ఆపరేషన చేయించండి’ వేడుకుంది.
‘అలాగే.. నువివ్ంతలా చెపాప్లాన్. నేను కూడా ఇదద్రు చాలనే చెపాప్ను కదా’ అని ధైరయ్ం చెపాప్ను.
‘మీరికక్డే ఉండండి. ఇదో ఈ రోజు ఆఫీసుకు సెలవే కదా’ అని మరోసారి పర్శిన్ంచింది.
‘ఆఫీసుకు సెలవే కదా’ ఇపప్టికి పదిసారుల్ చెపిప్ ఉంటుంది.
‘అవును. సెలవే’ అనాన్ను.
‘ఏమో అపుప్డూ అలాగే చెపిప్ ఆఫీసుకెళాల్రు’ అని బుంగమూతి పెటిట్ంది.
‘ఒకక్రోజు కాదు. వారం రోజులు లీవ పెటాట్ను సరేనా’ అనాన్ ఒటేట్సూత్.
ఆపరేషన థియేటరలోకి తీసుకెళాల్రు. కాసేపటికే నరుస్ నవువ్తూ బయటికొచిచ్ ‘మగ పిలాల్డు

సర..’ అని

చెపిప్ంది.
‘అకాక్.. పిలల్లేల్కుండా ఆపరేషన చేయమనండి’ అని చెపాప్ను. ఇందాక మెహసినకు

ఇచిచ్న మాటను

నిలబెటుట్కుంటూ.
‘సరే సర’ అని తను లోపలికెళిల్ంది.
‘బేటా కతే... ముబారక హో..’ అంటూ మా అమామ్నానన్..అతాత్మామలు అందరూ ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
‘సర.. మీకు మేడం పిలుసుత్నాన్రు’ ఇందాకొచిచ్న నరేస్ మళీల్ వచిచ్ంది.
డాకట్ర కాయ్బినలోకి వెళాల్ను ‘ చూడు బాషా (రాయలసీమలో చాలా మంది అతని పేరేదైనా మగోళల్కు ‘బాషా’ అని,
ఆడవాళల్కయితే ‘బూమామ్’ అని పిలుసుత్ంటారు.) ఇపప్టికైతే పిలాల్డు బాగానే ఉనాన్డు. ఏవైనా లోపాలుంటే ఆరెన్ళల్ తరావ్తే
బయటపడతాయి. తరావ్తే ఆపరేషన చేదాద్ంలే.. అయినా పచిచ్గా ఉనన్పుప్డు ఆపరేషన చేయడం కూడా మంచిది కాదు’
అని వివరంగా చెపిప్ంది డాకట్రమమ్.
‘మేడం ..ఈ మాటెందుకంటోందబాబ్’ ఆలోచనలో పడిపోయాను.
‘నువువ్ తపప్దంటే చేసేసాత్ను బాషా’ అంది మళీల్. ‘ఐదు నిమిషాలు మేడం’ అంటూ బయటికొసుత్ండగా
‘తొందరగా చెపుప్ బాషా కుటేల్యాలి’ అంది.
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బయటికొచిచ్ విషయానిన్ పెదోద్ళల్తో పంచుకునాన్ను. ‘ఇపుప్డొదుద్లే.. మళల్యినా చేయొచుచ్లే’ అనాన్రు వారు
ముకత్కంఠంతో.

నిజం చెపాప్లంటే ఆ టైంలో ఏం చెపాప్లో నాకు అరథ్మై సావలేదు. పెదద్ల మాటను గౌరవిసూత్

‘ఇపుప్డొదుద్లే మేడం’ అని చెపాప్ను.
పిలాల్డి మేనమామ గబగబా వెళిల్ సీవ్ట బాకస్ తీసుకురావడం. అపప్టికపుప్డే ‘చెవిలో అజాన ఇచిచ్’ ‘షంషుదీద్న’
అని పేరు పెటట్డం చకాచకా జరిగిపోయాయి.
‘ఎంత ముదొద్సుత్నాన్డో చూడని ఒకరంటే.
‘ దిషిట్ పెటొట్దుద్మామ్’ అని ఇంకొకరు అంతా సందడిగా ఉంది అకక్డ.
‘నీ పిలోల్లిదద్రూ రంజాన నెలలో జుమామ్ రోజే పుటాట్రబాబ్’ అని అందరూ అభినందించారు.
ఇంగిల్ష నెలల పర్కారం ఆగసుట్ 5న పాప, ఆగసట్ 2న వీడు.
నిజానికి ‘ఈ రెండు రోజులు ఆగి 5వ తేదే కానుప్ చేదాద్ంలే బాషా ఇదద్రూ ఒకే రోజు బరత్డే సెలబేర్షనస్ చేసుకుంటే
బాగుంటుంది’ అని డాకట్ర గారు కూడా చెపాప్రు. కానీ అపప్టికే రోజులు నిండిపోయాయని చెపిప్ కానుప్ చేయాలిస్
వచిచ్ంది.
అపుప్డపుప్డే మెహసినకు మెలల్గా మతుత్ వదులుతూ ఉంది. పిలాల్డిని చూసిందో లేదో గానీ నా వంక చూసి
దగగ్రకు రమమ్ని సైగ చేసింది. ‘ఆపరేషన చేయించారా?’ అంది.
ఆ మాట వింటానే గుండె గుభేలమంది. ‘అవున’ని అబదధ్మాడితే ఆమె మనసు నిండు కుండలా కుదురుగా
ఉంటుంది. ‘కాదని’ నిజం చెబితే నీటి కుంటలో రాయి వేసినటుట్ ఆమె మనసు కూడా గింగిరాలు పోతుంది. ఎకక్డ ఆమె
కళుల్ తెగిన చెరువుతాయేమోనని భయమేసి కళుల్ మూసుకుని కిందికి పైకి రెండు సారుల్ నిలువుగా తలూపుతూ
‘అంతా పర్శాంతంగా జరిగింది. నువువ్ ముందు బాగా రెసట్ తీసుకో’ అనాన్ను. నిజానికి అబదాధ్నికి మధయ్ పలచటి
తెరను కపేప్సూత్.
మూడు రోజుల తరావ్త డిశాచ్రజ్ అయి ఇంటికొచాచ్ం. మరుసటి రోజే ఆ పలుచటి తెరను ఎవరో
తొలగించినటుల్నాన్రు.
దగగ్రికి పిలిచి ‘చదువుకునన్వారు మొగుడివి నిరణ్యం ఏదైనా మీరు తీసుకోవాలి గానీ వాళల్నడగడం ఏంది?’ అని
నిషూట్రమాడింది.
‘అది కాదు ఆరెన్ళల్ తరావ్తే ఆ ఆపరేషన చేయాలంట మేడమే చెపాప్రు’ అని సరిద్ చెపప్బోయాను.
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‘ఆ ఇపుప్డు కడుపు కోసుకుని మూనేన్ళుల్, ఆరెన్ళల్ తరావ్త మళీల్ కోసుకుని మరో మూనెన్ళుల్. ఇటాట్నే పతయ్ం
ఉంటానేల్. అయినా మీదేం పోతాంది. ఆపరేషన వదద్ని చెపిప్న ఆ పెదోద్ళల్ది ఏం పోతాంది’ అంటూ అమోమ్రు తలిల్
ఒళోల్కొచిచ్నటుల్ ఆకోర్శంతో ఊగిపోయింది.
నిజమే.. చినన్ గాయమైతేనే అలాల్డిపోతాం. అలాంటిది కడుపు కోత అంటే సనన్ విషయమా? ఆలోచిసేత్నే
గుండె వేగం పెరుగుతుంది.
‘ఆపరేషన థియేటరోల్కి వెళుతూ కూడా మీకు అంతలా చెపిప్ పోయినానే ఇలాగేనా చేసేది’ అని కళల్ నిండా
నీరుకారిచ్ంది.
ఇపుప్డేం చెపిప్నా తను వినిపించుకోదు. చెపేప్ నైతికత కూడా కోలోప్యాను అనిపించింది. అయినా ధైరయ్ం చేసి
‘ చూడు మెహసిన. వీళిల్దద్రు చాలు. ఆ ఆపరేషన కూడా చేసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు. అంతవరకు రాకుండా
ఎనోన్ మారాగ్లునాన్యిలే’ అనాన్ను వీరా వేశంగా.
ఆ రోజు ఒటేట్సి చెపిప్న మాటలిన్ ఎనిన్సారుల్ గటుట్న పెటాట్నో ఏమో.
‘పాజిటివ’ వచిచ్నపుప్డలాల్ ‘ఇపుప్డు చూడు. ఎనిన్ కషాట్లు పడాలో. ఆ మాతర్లు మింగాలంటేనే భయమేసుత్ంది..’
అని వాపోతుంది. ఆ మాతర్లు మింగిన పర్తిసారీ ఓ వారం రోజుల పాటు ‘కడుపు నొపిప్’ అని తలల్డిలిల్పోతుంది.
వాంతులు చేసుకుని మనిషంతా నీరసించి పోతుంది. ఆ సమయంలోనూ ‘ఎలాగో అలా ఈ బాధను తటుట్కుంటాలే. వండి
పెటిట్న అనన్ం కూడా వేసుకుని తినేల్రే. నాకేమైనా అయితే మిమమ్లెన్వరు చూసాత్రు’ అంటూ గటిట్గా పటుట్కుని ఏడుసుత్ంది.
ఆ మాటనన్పుప్డలాల్ నాకళల్లోల్నూ నీళుల్ సుడులు తిరిగేవి. అందరూ చెబుతుంటారు ‘తలిల్ రుణం తీరుచ్కోలేం’ అని. ఆ
మాటకొసేత్ ‘సృషిట్’కి పర్తిరూపమైన ‘ఆడపిలల్’కు మగాడు ఎపప్టికీ రుణపడే ఉంటాడు.
‘ నువువ్ రా’

నరుస్ పిలవగానే లోనికెళిల్ంది మెహసీన. అపుప్డే డాకట్ర కాయ్బిన నుంచి తబసుస్మ

బయటికొచిచ్ంది. మెలల్గా అడుగులో అడుగేసూత్ వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. మా పకక్న కూరుచ్నన్ పెదాద్మెకు
చుటుట్పకక్లునన్ వారిని పర్శన్లతో విసిగించడమే పనిగా ఉనన్టుట్ంది. తబసుస్మ కుదురుగా కురీచ్లో కూరోచ్కముందే ‘కాయ్
బోలీమా డాకట్రీన్’ కడప రాగం తీసింది.
‘ఈ రోజే అడిమ్ట కావాలంట ఖాలా. ఏం చేయాలో ఏమో’ అంటూ ’ ముభావంగా చెపిప్ంది.
‘తోడు ఎవరూ రాలేదా’
‘ నై.. ఖాలా’
చూసాత్ంటే తబసుస్మకు ఏదో పెదద్ సమసేయ్ ఉనన్టుల్ అరథ్మవుతోంది. ఈ సారి పర్శిన్ంచే బాధయ్తను నేను
తీసుకునాన్. మెలల్గా ‘కాయ్..హువా మా’ అనాన్.
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‘మాది చింతకొమమ్దినెన్ మండలమనాన్.. ఆరేళల్ కిందట పెళల్యింది. మా పెళిల్కి మా ఇంటోల్ పెదోద్ళుల్ ఒపుప్కోలేదు.
ఆ రోజు నుంచి ఇపప్టివరకు వాళల్తో మాటలే లేవు.’ అని తలకిందికి వాలిచ్ంది. ‘మీ అతత్గారిని తోడు తీసుకురావచుచ్
కదా’ అనాన్నేన్ను.
‘ఆమె రాదంట. ఇదివరకు నాకు ఇదద్రూ ఆడపిలల్లే. నీకు ఇపుప్డు కూడా ఆడపిలేల్ పుడాత్ది. నేను రాను పో అని
ఈసడించుకుంటాంది’ అంటూ జారుతునన్ కనీన్ళల్ను పవిట కొంగుతో తుడుచుకుంది.
‘పచ్..పచ్..పచ్... అయయ్యోయ్’ అకక్డునన్ ఆడాళల్ందరూ తబసుస్మపై జాలి చూపించారు.
ఆ పకక్నే ఉనన్ ఇంకో ఆడామె ‘నీ మొగుడు రాలేదామామ్’ అని పర్శిన్ంచింది. నుదుటిపై పెదద్ బొటుట్తో నిండుగా
ఉందామె.
‘ నెల కిందటే కువైటకు పోయినాడకాక్’ అని జవాబిచిచ్ంది.
‘అతనైనా ఫోన చేసి మీ అతత్గారిని వెళల్మని చెపొప్చుచ్ గదా’ దీరాఘ్లు తీసింది.
‘ఆడే బాగుండింటే నాకినిన్ తిపప్లెందుకొసాత్య? మా అతత్తోనైనా ఏగచుచ్గానీ ఆ నా బటట్తో కషట్మై పోతాందీ.
అతనికి మగ పిలాల్డే కావాలంట.. ఈ సారి మగ పిలాల్డే పుడేత్నే ఫోన చేయి అంటునాన్డు. అది నా చేతులోల్ ఏమైనా
ఉందాకాక్’ అంటూ తలకిందికి వాలిచ్ బోరున ఏడేచ్సింది.
తబసుస్మ తలవాలచ్గానే ఎదురుగా ఉనన్ గోడకునన్ ‘ఆడపిలల్ ఇంటికి వెలుగు. బతకనిదాద్ం.. బతుకునిదాద్ం..’అని
పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో ఉనన్ పోసట్ర కనిపించింది.
చింపి పారేయాలనన్ంత కోపమొచిచ్ంది. చుటాట్లు చెపేప్ సూకుత్లైనా... చటాట్లు చెపేప్ హకుక్లైనా మనుషులోల్ని
అజాఞ్నపు అడుడ్గోడలు తొలగించాలి గానీ.. ఇలా నిలువెతుత్ గోడలకే పరిమితమైతే ఇలాగే ఉంటుందనిపించింది.
తబసుస్మ మాటలకు అకక్డునన్ అందరి కళల్లోల్నూ నీళుల్ తిరిగాయి.
అంతలో మధాయ్హన్ం షిపట్కు వచిచ్ందో ఏమో అపుప్డే వచిచ్న నరుస్ చేతికి గులాబీ ఇసూత్ ‘హాయ్పీ వుమెనస్ డే
లలితకాక్’ అంటూ విషెస చెపిప్ంది.
అపప్టికే తబసుస్మ మాటలు విని నిశేచ్షుట్రాలై నిలబడి ఉనన్ లలిత జవాబివవ్లేదు. ‘సమాజంలో ఇలాంటి
తబసుస్మలు ఉనన్ంతవరకు ‘వుమెనస్కు హాయ్పీ’ ఎకక్డుంటుంది? వుమెనస్డేకి అరథ్ం ఏముంది’ అనుకుంటూ చేతికిచిచ్న
గులాబీని నలిపేసూత్ కళల్లోల్ కదలాడుతునన్ నీళల్తో మౌనంగా చూసుత్ండిపోయింది లలిత.
‘ఉనిన్లే బూమామ్ మా కోడలిన్ కూడా ఈ రోజే అడిమ్ట కమమ్నాన్రు. నీకు తోడుగా నేనుంటానేల్’ అంటూ
తబసుస్మ చేయి పటుట్కుని ఓదారుప్నిచిచ్ంది పకక్నునన్ పెదాద్మె. అంతటితో ఆగక ‘ఈ సారి నీకు కచిచ్తంగా మగ పిలాల్డే
పుడాత్డేల్ ’ అంటూ జోసయ్ం చెపిప్ంది.
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‘ఎవవ్రైనా పుటట్నీకాక్. భయపడేదిలే. ఆ నా బటట్ చూసుకుంటే చూసోక్నీ లేకుంటే లాయ్. ఆడోళల్ం.. మనమే
ఆడపిలల్ను కాపాడుకుంటే ఇంకెవరు కాపాడుకుంటారు? మనం లేనిది వాళుల్ యాడునాన్రకాక్... నాలుగిండల్లో పాచిపని
చేసైనా సాకుక్ంటా. తలిల్కి బిడడ్లు బరువొసాత్రా ఏంది?’ అంటూ తన ఇదద్రు బిడడ్లను అకుక్న ఒడిలోకి చేరుచ్కుంది
తబసుస్మ.
ఆ క్షణంలో ఓ అమమ్లా కాదు బిడడ్ నుదుటి రాతలు రాసే బర్హమ్లా కనిపించిందామె.
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