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మనసుంటే ....
1
ఎవర్ూ పెద్దగన మాటలాడుకోవడిం లేద్ు.
అలాగని ఇలకా నిశ్శబద ింగననూ లేద్ు.
లో సవర్ింలో వినీ వినిపించని చర్చలక సనగుతూనేవునడాయి.
"ఎవరెవరికి టీ కనవనలి? " వింటగది గుమమింలో నిించుని అడిగిింది అప్ర్ింజి.
హాలోా క్ూర్చచని గోర్చచిక్కుళ్ళు తుింప్ుతునా మాలతి, మాలిని, కనాబేజీ కోసుునా
సునింద్ ప్నిమనిషకి వనషింగ్ మెషన్
ీ లో బటట లక వెయ్ాడడనికి సనయ్ప్డుతునా సవయ్ిం
ప్రభ, వర్ిండడలో శ్ింక్ర్ ,వినోద్, సతామూరిు అింద్ర్ూ వినడార్చ. కనని ఒక్ుర్ూ కనవనలని కనని,
వద్ద ని కనని అనలేద్ు. ఒక్ు క్షణిం ఆగి,
" సరే, అింద్రికీ చెపపేసనును "
ప్రతిసేింద్న ఆశించక్కిండడ వింటగదిలోకి వెళ్ళు వింట మనిషకి సూచనలివవడిం
ఆర్ింభించిింది.
" ఈ సటటమీద్ టీనీళ్ళు పెటట ఆ ప్క్ున ఇడలా పెటట య్
ె ాిండి. ఈ లోగన చటీామికీీలో
వెయ్యాచుచ"
ఏ గదిలో చూసనడ సూట్ కేస్లూ బలగ్లూ ... ఆ మూలో ఈ మూలో గుింప్ులక
గుింప్ులకగన జనిం.
నిజమే.
వర్ధనమమ మహాభనిష్క్రమణ పెద్ద ఎద్ుర్చ చూడని సింఘటనేమీ కనద్ు.
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ఎనభై దడటటన ఆవిడ మూడేళ్ళుగన మించిం మీదే వుింది. చివర్క్క ఎద్ుర్చ చూసన
ఘడియ్ వచిచ ఆవిడ వెళ్ళుపో యిింది.
అింద్ర్ూ వచడచక్ కిితిం సనయ్ింతరిం అింతాకియ్
ి లక ముగిసనయి. ఇింటటకి తిరిగి వచడచక్
కనసు తిని ప్డుక్కని తెలా ారి నిద్ర లేచి తప్ేని కనర్ాక్ిమాలోా మునిగిపో యినడ అింద్రికీ
మనసింకన భలర్ింగననేవుింది.
నినాటట వర్క్క సజీవింగన వునా మనిష ఇప్ుేడు లేక్పో వడిం .... ఆ ఖాళీ ప్ూరిుగన
క్కదిపపసన వాకిు అనసూయ్. అవును అనసూయ్కే తలిా తో ఎక్కువ అనుబింధిం.
ప్ుటటటనప్ేటటనుిండల నినాటట వర్క్ూ తలిా ని విడిచి ఒక్ురోజూ గడప్లేద్ు. అింద్ులోనూ
గత ఏడెనిమిదేళ్ళుగన ఇింటలా ఇద్ద రేమిగిలి ఒక్రికొక్ర్చగన మారనక్, ఇర్వెై నడలకగగ ింటలూ
సనిాహితింగన గడిపనక్ ............
"అనూ ...అనూ...."
వింటటింటట లోించి పలిచిింది అప్ర్ింజి.
ఉహు! పలకప్ుకి జవనబే లేద్ు.
అప్ేటట దడకన అనూ గుర్చురనలేదెవరికీ. క్నుచూప్ు మేర్లో ఎక్ుడడ క్నిపించలేద్ు.
" అమమ గదిలో వుిందేమో" మాలతి సూచన
అప్ర్ింజి గబగబల తలిా గదిలోకి వెళ్ళుింది.
"అనూ"
కిటటకీ ద్గగ ర్ నిలకచని బయ్టక్క చూసుునా అనసూయ్ నిరిాప్ుింగన తల తిపేింది.
ఇక్పెైన జీవితిం ఏ అనుకోని మలకప్ు తిర్చగుతుిందో తెలీని అయోమయ్ింలో వుింది
అనసూయ్.
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అదే ఆమె మొహిం లోనూ క్నిపించిిందేమో అప్ర్ింజి గబగబల వెళ్ళు ఆమె భుజిం మీద్
చెయిా వేస ద్గగ ర్క్క లాక్కుింటూ,
" బింగప్డుతునడావన అనూ?"
".................."
" ఒక్ు దడనవని దిగులక ప్డుతునడావేమో మేిం అింద్ర్ిం ఉనడామని మర్చిపో క్క...."
ఫక్కున నవనవలనిపించిింది అనసూయ్క్క.
ఆ మెర్చప్ు పెద్వులమీద్క్క పనకినట్టింది
"ఎింద్ుక్క నవువతునడావు? అప్ర్ింజి అనుమానింగన అడిగిింది.
"అబేే"
"చెప్ుే"
"నువువ ఎనిా సనర్చా ఇక్ుడిాించి పనరిపో దడమనివుింద్ని అనడావో గురతుచిచ"
" నేనడ? ఎప్ుేడు?"
అనసూయ్క్క మళీు నవువ తనుాక్క వచిచింది.
అప్ర్ింజి ఆమెక్నడా ప్నెాిండేళ్ళు పెద్ద కనని తన క్నా ఓ పనతికేళ్ళు చినాదేమో
అనిపించిిందడ క్షణింలో.
"రన... అింద్రిలో వుిండడలి కనని ఇలా ఒింటటగన వుింటే మరీ దిగులనిపసుుింది.
సుగుణమమను టీ చెయ్ామనడాను. ........"
అప్ర్ింజితో బయ్టక్క క్దిలినడ అనసూయ్ క్ళ్ళు ఖాళీ గనవునా తలిా మించడనీా ,
బో సపో యిన గదిని ఆరిుగన తడిమాయి.
ఎింత

డిసో ేజబుల్

గనాసూ
ా

పపా ట్లూ

వనడినడ,

మాటలాడుక్కనడా ఇలా ింతడ ఒక్టే హడడవిడి.
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ప్నిమనిషనీ

వింటమనిషనీ

నిశ్శబద

వనతడవర్ణడనికి

అలవనట్

ప్డా

అనసూయ్క్క

ఆ

సింద్డి

కొించిం

విసుగనగనేవుింది.
అలాగని ఆ విసుగును వెలాడిించలేని సి తి.
నడలకగు రోజులక క్ళ్ళు మూసుక్కింటే ..............
టీలక , ఫలహారనలక... మళీు వింట ప్రయ్తడాలక...
వీటనిాింటట మధ్డా చర్చలక.
"ఏిం చెయ్ాాలి? జర్గ వలసనది ఏమిటట?"
"క్ర్మ కనిండ మూడో రోజున మొద్లెటట లలి. దడనికి కనవలసన అరేింజ్మెింట్ీ ...
ముింద్ుగన చేయిించేవనళ్ళు, దడనికనువలసన వసుువులక అనీా అమర్చచకోవనలి .." పనతికేళ్ు
కిితమే అమెరికన వెళీు చద్ువుక్కని అక్ుడే సి ర్ప్డిన మాలతి మాటలవి.
అనసూయ్క్క నవవవచిచింది. ఎలెకటిక్ల్ కిిమెటలరియ్మ్లో ద్హనిం చేస ఇింకన ఇర్వెై
నడలకగు గింటలెైనడ కనలేద్ు.
" అమమ కిలాింటట నమమకనలక లేవని నీక్క తెలీదడ పెద్దకను? అవునులే, అమమతో నీక్ింత
టచ్ ఎక్ుడ.........అమమ చడలా సనర్చా చెపేింది.
ఇలాింటటవనీా నేను నమమను. నేను లేను క్దడ అని మీ పచిచ నమమకనలక నడమీద్
ర్చదిద గింద్ర్గోళ్ిం చెయ్ావద్ద ని... "
ఓ ప్క్ున తనప్ని తను చేసు ూనే సవయ్ింప్రభ జవనబిచిచింది.
"అవుననుకో.. అయినడ నలకగుర్ూ ఏమనుక్కింటలర్చ ? ఇింతమింది వెల్ సెటటల్ా
పలా లూ మనవలూ వుిండి.......... "
అనుకోని విధింగన ఎప్ుేడూ నిశ్శబద ింగన వుిండే మాలిని తీవరింగన సేిందిించిింది.
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" అవునే, ప్ుటటటింద్గగ ర్నుించి చచడచక్ క్ూడడ మన ఇష్నటఇష్నటల ప్రసకిు వదిలేసుక్కని
ఎవరేమనుక్కింటలరోననే బతకనలా...... నీ కొడుక్క అమెరిక్న్ని పెళ్ళు చేసుక్కనడాక్ క్ూడడ
నువివలా ఎలాగనడావో నడక్ర్ధిం కనవడిం లేదే పెద్దకను?"
"బలగన చెపనేవే చినాకను! అయినడ అమమ తృపు కనవనలిగనని... ఇలా పచిచ పచిచ
నమమకనలక్క ఖర్చచపెటటడిం కనద్ుగన....." నయ్ా పెస
ై క్క ప్దిముళ్ళు వేసప సునింద్
క్లిేించుక్కింది.
"మేమిప్ుేడు ఖర్చచ డబుే గురిించి మాటలాడటిం లేద్ు సునిందడ... ఏిం చెయ్ాాలని
ఆలోచిసుునడాిం. కనర్ాక్ిమాలక చెయ్ానింత మాతడరన అమమ పపరిట ఏదెైనడ చెయ్ాక్ూడదడ?"
"ఎలాగూ ముింద్ు అమమ పపరిట అనాదడనిం అదీ బీదడ బికిుకి. ఆ పెన
ై మిగతడవి
ఆలోచిదడదిం.." అప్ర్ింజి నిర్ణయిించినట్టగన చెపేింది.
" పో నీ ఎవరినెైనడ సింప్రదిస..."
పు
మాలతి మరో మార్చ ప్రయ్తిాించిింది.
"అక్ుయ్ాా! నీ వయ్సు అర్వెైకి చేర్చవవుతునడా, జీవితమింతడ అమెరక
ి నలో గడిపనడ,
ఇింకన నీలో అభుాద్య్ిం కొించిం క్ూడడ రనలేద్ు. ఇది అమమక్క మనక్క సింబింధ్ిించినది.
ఎవరోా సింప్రదిించడిం అనవసర్ిం" మాలిని అింద్ుక్కింది మళీు .
"అనసూయ్ా నువేవమింటలవు ?"
అప్ర్ింజి హఠనతు
ు గన అడిగిింది.
"అమమ జఞాప్కనలక మనసులోా నిక్ిప్ు ప్ర్చుకోవడమేగన ఈ కనర్ాక్ిమాల ఉదేదశ్ాిం.
అయినడ నడనా పో యి ప్దిహన
ే ేళ్ళు దడట్తోింది. అయినడ ఆయ్న తీప గుర్చులక మన
మనసులనిించి

రెక్ులక

క్ట్టక్కని

ఎగిరప
ి ో య్ాయ్ా? కనలిం

క్ద్ులకతూనే ఉింట్ింది. ..."
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ఆగిపో యినటట నిపించినడ

"చెప్ుే అనూ.."
" మీర్ింద్ర్ూ ఎలాగింటే అలాగే......."
" మూడేళ్ళు అమమ ఎింత బలధ ప్డిింది ? లేవలేని క్షణడలక , ఊపర్ింద్ని య్ుగనలక ,
ప్క్ుక్క క్ూడడ ఒతిు గిలలేని నిసీహాయ్త ..............." అనసూయ్ ఆలోచనలక్క అింతరనయ్ిం
క్లిగిసు ూ ,,,,,,,,
" అయిదో రోజున అమమ పపరిట బీద్లక్క అనాదడనిం .... ఆ పెన
ై మిగతడవి ఆలోచిదడదిం"
నిశ్చయ్ింగన తేలేచసింది అప్ర్ింజి.
***

2
అనసూయ్ అింతర్ింగిం
అప్ుేడే అింద్ర్ూ వెళ్ళుపో యి వనర్ిం దడటట పో యిింది.
చివరిగన వెళ్ళునది అప్ర్ింజి.
పెద్దక్ుక్ూ నడక్ూ తేడడ పనతికేళ్ు పెైమాటే.
అక్ుతో నడక్క అింతగన చనువులేద్ు.
నడక్క ప్ూరిుగన ఊహ తెలియ్క్ముిందే అక్ు అమెరికన వెళ్ళుపో యిింది. వెళ్ుడిం
చద్ువుక్కింద్ుకే అయినడ చద్ువు ప్ూరిు కనక్కిం
డడనే, పపరమలో ప్డటిం, అదీ తమ వనళ్ళునని తెలిసనకే సుమా__అమమ నడనాల ఇష్కట ిం
తోటే పెళ్ళు జర్గటిం అయిపో య్ాయి. అప్ేటటకి నడక్క రెిండేళ్ళు మూడేళ్ళునట.
నడనాది మించి హో దడ గల ఉదో ాగమే ...
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1384

***
Read other books of Swatee Sripada @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&name=
Sripada+Swatee&id=127

