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‗ఇంఔ చాలు, చేతుల్తీసేయ్ సాఖర్. దంతో ఔలపి ఏడు బ్రాలు.. ఈ సంవతసయం చంచేసినవి.”
‗... ... ...‘
‗సాటప్ దట్, ఇట్స ప్యినింగ్! నీ యవయషనసనిిటికీ నువ్ భరో ప్ళ్ళి చేస్కోవాలైతే.”
‗... ... ...‘
‗సాఖర్.. ఉమ్. ఎంతసేపు నీ బ్రెస్టట ఎకాసమినేషన్.. ఎనీ లంప్స? హ హ.. చెక్ అగేన్..
తెలుసుగా.. మా చుట్టటలావిడ పోయింది లాస్టట యిమరే.. BRCA1 పాజిటివ్.. పోస్టట సర్జిఔల్
రేడియో కీమోథెయపీ తీసుోంది.. ఐనా..”
‗కీమో.. కీమోనా..”
‗రేయ్ కుకాో.. డంట్ స్క్ోీజ్! పేషంట్ససక్కోడా ఇలాగే చేసాీవా.. వేస్టట ఫెలో. నీక్క ఉంటే
తెల్ససవి.. డంట్ కిస్ట.. వొద్దు.. డంట్ ఔం క్లోజర్.. య్ యాక్.. ఫోడీ.. యువర్ మౌత్ సిటంక్స.‘
‗హ హ! వాట్ ఫ్రాగ్రన్స డు యూ ఎక్సప్క్ట ఎట్ ఎర్లో త్రీ ఇన్ ద మార్జణంగ్? పేషంట్సకి ఇలా
చేసేీ నేనే నంఫయవన్ సయిన్నితా తెలాస‘
‗తెలుసుీంది. పోయినిల నా గైనిక్ ఓట్పేషంట్ ఔలెక్షన్ డెబ్భైవేలు, ఆబ్సెట్రిక్స
(obstetrics) ఆరేషనో ఔలెక్షన్ ఎనిమిది లక్షలు. నీదంతో చెపుు, హహ్?”
‗ఎనిి సారుో చెపాును బ్డ్రంలో హాసిుటల్ విషయాలు మాట్టోడొదుని.‘
‗భరేం మాట్టోడను, నీకు తెలసినంత నాకు తెల్తద్దగా”
వెకిలీనం దాఖల్సద్ద బ్డాోయంప్ వెలుీరోో క్కడా.
‗ఛ!‘
‗ఎఔోడికెళ్తీనాివ్? ఔం ట్స మి, ఐ నీడ్ యూ.. ఆన్ బ్డ్..”
‗ఆమ్ సార్ల, ఐ కెన్ నాట్. డుక్ల.. టెర్రేస్ట పైకెళ్తీ.”
‗పౌరుషమా? ఐతే నాఔంటే ఎకుోవ సంపాదించాకే రా నాదఖగర్జకి.. పో.”
అడ్రినలన్ గండెలోోకి చమిమందొఔోసారే.
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‗హేయ్.. లజన్! ఆమ్ నాట్ లవింగ్ పర్ భనీ. ఐ డింట్ డు మెడిసిన్ పర్ భనీ. ఐ
అడిమట్, యూ ఆర్ ది బ్స్టట. పీోజ్ డంట్ ఎవర్ పక్ విత్ మి అబౌట్ ద పకింగ్ భనీ. చచేేదాకా
నినుి బాగంచడానికి సర్జడా సంపాదిసుీనాి కానీ సంపాందించడానికి చచేపోవడం నాతో
కాద్ద. ఐ ఈవెన్ టోల్్ దిస్ట విత్ యువర్ ఫాదర్ ఆన్ అవర్ మారేజ్. స్క పీోజ్ లెట్ మి లవ్ ఇన్
పీస్ట.”
‗నేనూ చెపాును మా నానికి, పీడియాట్రీషిమనిి చూడండి సయిన్ వొద్దు అని, వినకుండా
ఇలా..‘
క్లం ప్రుగతుంది.. ఔళ్ిలో నీళ్తి క్కడా..
దివాా ఎంద్దకిలా చేసాీవపుడపుడు.. ఎపుుడూ నవివతే నీకు నచేదా.. ఇపుుడు నేనీితో
డుకుంటేనే రేపు ననుి బ్రతఔనిసాీవ్.. అంతేగా.. ల్సపోతే, ఐ విల్ బి ది సినిర్.. డామ్ పక్..
మొహానిక్ల మాసేోస్కోవాలా..
‗హనీ ఆమ్ సార్ల, నినుి బాధప్ట్టటలని కాద్ద, ఆమ్ సార్ల.. ఉభమ ఉభమ ఉభమ..”
ప్రాణం ల్సని రాళ్తి సంభోగిసుీనిట్సట.. కానీ తుద్ద..
అయఖంట తరావత ఎవరోడిపోయారో ఎవరు గెలచారో తెల్తని అరుపులు ఖదంతా
ప్రతిధవనిస్తీ..
కీమో.. ఎఔోడునాివ్రా.. యూ ఆర్ రైట్..
ప్ళ్ింటే సెకేస అనుకుంటే ఔనీసం శాంతిగా బ్రతకొచుే. అదే, ప్ళ్తిడిన భనిషిని
సంతోషప్ట్టటలనే పిచేనుల్సేసేీ ఎుటికీ అశాంతే, ఎుటికీ..
కీమో వేర్ ద పక్ ఆర్ యు, ఔట్టినిఔోకుోర్జీడి నేనిలా ఐ,
దివాకీ నాలాగే అనిుసుీందా, మే బి షి ఈజ్ రైట్. నాకే బ్రతఔడం రాదా.. ల్సఔపోతే అందరాో
బ్రతఔడం ఇషటం ల్సదా.. ఐదేళ్భినా ఎంద్దకింకా మేమిలా..
రాత్రి మూడింటిదాకా సయిర్లల్సేసి శ్ర్లయభంటేనే సాంకేతిఔ దాలు గర్తీచేేంత జ్ఞానం
సంపాదించాఔ అందర్జకీ ఇలాగే ఉంట్సందా.. మాకేనా..
చెురా కీమో.. ఏదో ఔటెేపుు.
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ఐదేళ్భింది ఔనిుంచ.. ఉనాివా పోయావా.. అదైనా చెురా..
***
‗హెలో.. దివాా.. పేషంట్స ఎకుోవగా ఉనాిరు. లంచ్ కి ల్సటవొవచుే. డంట్ వెయిట్ పర్ మి.
నువ్ తినయ్, సరేనా? బాలు, తరావతి పేషంటిి ంపించు.”
ట్రింగ్ ట్రింగ్... ట్రింగ్ ట్రింగ్... ట్రింగ్..
అన్నిన్ నంఫర్.. సరేో.. తరావత చూదాుం..
‗అమామ.. మీకు ఔడుపులో పేగ వాచంది. అప్ండిక్స ఆరేషనేియాల అర్ింట్టగ! బాలు,
అనసెెటిస్టట డాఔటర్రం కి ఫోనేేసి యభమను, నైనీటన్ యిమర్స ఫిమేల్ విత్ అక్కాట్ అప్ండిసైటిస్ట
అనేపుు. తరావతి పేషంటిి ంపిచలాగే‘
ట్రింగ్ ట్రింగ్.. ట్రింగ్ ట్రింగ్.. ట్రింగ్..
భళ్ళి అదే నంఫర్.. ఎవరై ఉంట్టరు..
‗అమామ, మీరు క్కర్తేండి, ఔో ర్ండిిమిషాలు. హెలో.. హా.. ఆమ్ డాఔటర్ సాఖర్..
ఎవరు.. క్రిషణ మోహన్ .. ఎవర్.. రేయ్.. కీమో..‘
(నేనర్జచన అరుపుకి ర్జసెషనిస్టట లోలకొచే బమంగా..)
‗ఎఔోడునాివ్, బాసటర్్, ఇనాిళ్ళి ఎఔోడేచాేవ్రా? హైద్రాబాదొోచాేవా. ఉసామనియా
హాసిుటల్ బేఖం ఫజ్ఞయుఖయ
గ లాడ్ి లో దిగావా. నేను ఫమల్సురుీనాి. చసాీవెఔోడికైనా వెళ్తీ. హా సరే
భనోళ్ివర్జకీ చెునేో. ర్ండు ఖంటలోో నీ మంద్దంట్ట, సరేనా.”
ఏంటిది ఏమంది నాకు.. కీమో గాడు.. ఫోన్.. నిజమేనా..
ఐదేళ్తిగా అడ్రసేోనాికొడుకు ఇవాళ్ సడనాగ ఫోన్, అద బేఖంఫజ్ఞర్ లాడ్ి నుండి.
ఇంటికెంద్దకెళ్ిల్సద్ద…
‗బాలు, నేను బైటికెళ్తీనాి. ఎభర్ినీసస్ట ఏంల్సవ్గా? ఏమనా ఉంటే ఫోనేయ్, ట్రీటెమంట్
చెపాీ. ఒహ్.. ఆమ్ సార్ల అండీ! మీకు టైఫాయిడ్, ఈ భంద్దలు వాడండి.. రాసిసాీ..”
ప్రిస్క్ోిషన్ ర్రున చర్జగిన చపుుడు మందో, నేను బైటికెళ్ళీ గిరాటేసిన తలుపు చపుుడు
మందో పోలుేకునేుటికే వెనఔ బాలూ, ర్సెషనిసటమామయ్ నాకు దమాం టిటందనిట్సట చూస్తీ..
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ర్ండు గెంతులోో హాసిుటలుమంద్దని కార్ డ్రైవింగ్ స్క్టోోకి దూర్జ అక్కాట్ అప్ండిసైటిస్ట
పేషంట్ సయిర్ల గర్తీచే, ‗బాలూ, ఔోమాట, చాలా మకామన ని, ఐ విల్ ఆస్టో డాఔటర్ సురేష్
ట్స ఔం ఒవర్ హిమర్ పర్ సయిర్ల. ఆ అమామయి పేర్ంట్స కి చెపుు నా మాటగా. సార్ల క్కడా.
అలాగే ఫీజం తీస్కోకు.. ఇవాళ్ బావందంద్దక్ల. విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ.. ఫోనోో..‘
సివప్ట డిజైర్ పస్టట గేరోోంచ నాలోగ గేర్జో మూడు సెఔండోలో మార్జ, మెయిన్రోడ్ ఔోన
ర్జలమన్స ఫంకులో ట్టాంక్ ఫుల్ చేయించ, వాడిసుీని చలోయ తీస్కోడంక్కడా భర్జేపోయి
హైద్రాబాద్ వైపు గాలోో ఔలసి..
కార్తఔోటే మంద్దకెళ్ళీ.. నేను కాలంలో వెనకిో..
***
మెడిఔలాోల్సజీలో మొదట్రోజు.
‗గడ్ మార్జణంగ్ సుటడెంట్స. వెలోంట్స ది ప్రెస్క్టజిమస్ట కాల్సజ్. నేను అనాటమీ H.O.D ని.
ఇంట్రొడూాస్ట యువర్సల్్ ట్స ఆల్.. వన్ బై వన్.”
హై.. ఆమ్... ఫ్రం.. హై ఆమ్... ఫ్రం...
‗రేయ్.. రేయ్ నినేి బైటికెళ్తుం ద”
సెంటర్ క్రాఫతో ప్రేమికులరోజు హీరో కునాల్ గాడిలా ఉనాిడెవడీడు..
‗H.O.D ఉనాిరు, ఎలా”
ఇంట్రోలు వినాలంటే విసుగే, ర్ండొదలభంది భర్జ..
‗ఇఔోడ అనిి లెఔేర్ హాల్స కి మందూ వెనకా తలుపులుంట్టయ్రా. బాాక్ డర్ దఖగర్జకి
ద. వొంగో, ల్ససేీ ఔనిుసాీవ్. సెెయిట్ అండ్ రైట్. కాంటీన్ వైపు. నేను క్రిషణ మోహన్, మీ
స్క్నిమర్జి. పసిటమర్ ఎకాసమ్స రామఔ, సంవతసయం ఆగి ఇపుుడు మీతో ఔలసా. నీ పేరేంట్రా‘
సనిగా ఎవర్జకీ వినిుంచకుండా బ్ంచీ డెసుోల కిందనుండి పాకుోంటూ..
‗సాఖర్”
‗ద ద.. కాాంటినిో.. ఆఔల్ససుీంది.”
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కాాంటినోో ఆరు ఖడా్లూ మీసాలుని టేబులమధాలో ననుించ కీమోగాడు ఒ ఔోనుండి
ప్రశ్ిలు. రాాగింగా? పోయి పోయి వీడికెంద్దకు దొర్జకాన్రా. అసలెవడు పిలసేీ వాడివెనఔ
ర్జగెతీడమేనా.
‗రేయ్ సాఖర్, కొట్సటకునాివా ఎపుుడైనా?”
‗హా సర్, చనిపుుడు బాగా కొట్సటకునేవాళ్ిమ్.. క్రికెట్ మాచులోో.”
అసంఔలుతంగా అజ్ఞానంతో నేనేసిన జోక్ కి దినిమిషాలు కాాంటిన్ కామెడీ ఔోబ్ ఐ..
‗రేహయ్.. రేహయ్ హౌ.. హౌల్స కా బాల్! హభమ.. కొట్సటక్లడంరా..”
చేతివేళ్ితో అతాద్దైత అశ్లోల సంజా సృషిటస్తీ ఒ ఖడ్ం.
‗మాట్టోడవేం రా? ఆహ్.. హ హ.. రేహయ్.. ఏభని.. హేభని.. ఝోక్ హ హ జోకేశ్ివా
అసలు.. మిల్తనిమం జోక్రా.. అబాహ్ అఫ ఆ కొట్సటక్లవడమీమద.. హ” భరో ఖడ్ం సెభోస్ట తాగతూ..
‗రేయ్ ఛోటే, బ్లోఫిలుమలూేసావా ఎపుుడైనా?” ఒ ప్దుమీసం తల గోకుోంటూ..
‗కీమో లాబం ల్సద్రా. వీడు చాలా వెనఔఫడునాిడు. బోధిచెటెటకిోయాాలసందే. సాఖరాగ
సినామకెళ్తుంద, చీఔటి రాత్రులు అనీ, మాంఛి సైంటిఫిక్ సినామ. హ హ, అంద్దకే అంట్టర్ర.. డైర్క్ట
ఇంటర్ పిలోనాయాళ్ిని మెడిసిన్ చేమనివొవదుని, మినిభం ఒ లాంగ్ టరుమండాల.” సెభోస్ట ఖడ్ం.
‗ఏ కాల్సజ్రా సాఖరూ? శ్రీ చైతనా ఔదా. విజమవాడ వాాస్ట బవన్ బ్రాంచా? అఔోడుిండే
వొసాీరు నీలాంటి అనిపూయణ ఆట్ట గాలోంతా. పా పా.. ఎకుో ఫండి.. షకీలానూిసొదాుం కాటేదాన్
సవిల.”
నేనూిసిన మొదటి బ్లతు సినామ వాడితోనే.
చేసిన మొదటి బ్లతు నీ వాడు చెపేీనే.. కీమో.. యూ బాసటర్్!
***
ట్రింగ్ ట్రింగ్... ట్రింగ్ ట్రింగ్...
‗హెలో.. దివా..”
‗ఎఔోడునాివ”
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‗హైద్రాబాదోళ్తీనాి,

చాలా

మకామన

ని,

అంద్దకే

నీక్కోడా

చెుకుండా

ఫమల్సుర్జపోయా..”
‗ఏంటంత మకాం.. ఇవాళ్ సామంత్రం డాడీ వొసుీనాియని చెపాుగా?”
‗ఒహ్ షిట్! సార్ల రా, నిజంగా భర్జేపోయా.”
‗అంటే, అఫదుంగా ఇంతకుమందనిిసారుో భర్జేపోయావ్? ఐ నో, యు డిడ్ ఇట్
యుసు్ల్తో. ననుి హర్ట చేమడానికేగా?”
‗ల్సద్ద రా.. డం ట్ సే లైక్ దట్.”
‗భర్జ నాకు తెల్తక్కడనంత అర్ింట్ నేంటి నీకు?”
‗కీమో.. కీమో ఫోనేేసాడు. హైద్రాబాదొోచాేటట.”
‗ఎవరూ.. దట్ డ్రగ్ అడిక్ట.. ఆలోహాలక్.. ఎంద్దకు యభమనాిడు తాఖడానికేగా? ఐతే రాత్రి
వయక్క రావా.. ఔో భంచ సేిహితుడైనా ఉనాిడా నీకు, తాగబోతెదవలీు..”
‗వొచేేసాీ ఎంత రాత్రయినా వొసాీనే.. వాడికారోఖాం బాల్సద్ద.. స్క్ర్జమసాగ ఉనాిడంటే
వెళ్తీనాి” అఫదుం అవల్తలగా గంతుదాటింది.
‗నీ ఇషటం. డు వాటెవర్ యు వాంట్.. గో ట్స హెల్.”
బీప్ బీప్ బీప్ బీప్..
అసల్సిను దనింద్దకు చేసుోనాిను..
నేనిిజంగా తపుు చేసుీనాినా.. కావాలనే దివాని బాధిసుీనాినా... ల్సపోతే తనకి చెపేు
ఫమల్సుర్తచుేగా… ఎంద్దకు చెుల్సద్ద.. వొదుంట్సందనా.. మా నాని కొనిచేన కారోో
వెళ్ళిదుంట్సందనా?
నాకు నిజంగా సంపాదించడం రాదా, తను బానే సంపాదిసుీందిగా, నేనూ జనాలి పీడించ
అనవసయమన టెస్తట భంద్దల్రాసేీగానీ పూటఖడవదా. అసల్బ్బంద్దకు, రేపు బ్రతఔడభనే ఊహలోో
ఈరోజుని నయఔం చేసుకుంట్సనింద్దకు లోఔభమనకిచేే ఫహుభతే డబాబ?
భంచ సేిహితుడు.. హ హ! భంచవాకిీ భంచ సేిహితుడు కాఖలడా? భర్జ భంచ
సేిహితుడు భంచ వాఔీవావలనే అవసయమందా?
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చెురా కీమో.. కీోన్ షేవ్ కీమో..
***
‗కీమో పసిటమర్ ర్లక్షస్సుీనాియ్, అనాటమీ పాసవడం ఔషటభటగా.”
‗రేయ్ అనాటమీకి ఐద్ద, ఫిజియాలజీకి ఔటి, ఫయో కెమిస్క్ెకొఔటి. ఏడు పుసీకాలోోంచే
వాడడుగతాడ్రా. ఔషటమేమంది.”
‗భర్జ నువెవంద్దకు రామల్సద్ద.”
‗... ... ...‘
‗చెపుు కీమో, ఎంద్దకు రామల్సద్ద..”
‗ఒ రోజు అనాటమీ ర్జప్రొడకిటవ్ సిసటం కాోస్ట జరుగతునిపుుడు తిఔోదొబిబ, వి కెన్ ర్లడ్ దిస్ట
షిట్ ఇన్ బుక్స మామ్, కుడ్ యూ పీోజ్ ఎక్స ప్ోయిన్ ది సైఔలాజిఔల్ ఫాఔటర్స ఇనూ్ూయెనిసంగ్
సెక్స అండ్ సెకుసవాలటీ? అని అడిగా.. అంతే ఎకాసమ్ రామనివవల్సద్ద.”
‗మిఖతా ర్ండైనా రాసుండాలసందిగా.”
‗తాగి డుకునాి.. ల్సవల్సద్ద..”
‗నువ్ తాగతావా.”
‗ఏ నువ్ తాఖవా.. చూసాీగా..‘
పసిటమర్కాసమ్స ఐపోయిన్రోజు బార్ మా హాసటల్ ఖదికొచేనపుుడు, భందకిో వాడు
పిటటగోడ పైకెకిో పాడిన మకేష్కోమార్ పాటలోో దేవతల భాష వెతుకుోంటూ..
(మనే.. తేరేలయేహీ.. సాథ్ యంగ్ కీ సప్ి చునే.. సపేి.. సుర్లల్స.. సపేి..)
***
– ‗రేయ్ సాఖర్, సెఔండిమర్ సంవతసయంనియ ఉంట్సంది. చవరార్ిలూో చదూతే
డిసిటంక్షనొసుీంది. మిగిలి సంవతసయం బేవారుసగా ఉండఔ నాతో సెంట్ర లెభోబ్రర్లకి రా. విల్
ఇంట్రడూాస్ట సమాఫ మ ఫ్రండ్స ట్స యూ.”
– ‗యులసిస్ట అయధభవావలంటే గిలబర్ట ―ఎ సటడీ ఆఫ యులసిస్ట‖ చదూరా. ఏంట్రోయ్
పోయెట్రీ రాసుీనాివ్ అపుుడే.. కాోస్కో ఎవరైనా నచాేరా ఏంటి? బావంది గానీ రైమింగ్ కి అంత
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ఇంపార్టన్స ఇవవకు, లెట్ ద ర్జవర్ ఫోో. డంట్ ఎవర్ ఇమిటేట్ ఎనీఫడీ. ఔోసార్వడెభినా నీ
ఆలోచనలోో ఔలుపుకునాివంటే చచేేవయక్క పోడు వాడు. క్రియేట్ ఎ లాంగేవజ్ పర్ యువర్సల్్.
నవర్ యూస్ట ది ర్తటీన్ వర్్్ అండ్ ఫ్రేజెస్ట. ఇంకా ఎనాిళ్తిరా జయిలజం భాష పోయెట్రీలో..”
– ‗ఫ్రాయిడ్ ఔంటే తోపు సైకాలజిష్కటలు చాలాభంద్దనాిరు, ఫ్రాయిడ్ ఇభమచూారాగ ఇగో,
లబిడ, డ్రీమ్స మీద చేసిన సిదాధంతాలు అుటి మెచూార్ రైటయో ఇభమచూార్ బుర్రలకు ఇనోంపీోట్
గా అయెమ ఇంకా అయెమాోనిదేదో ఉందనీ ఫ్రాయిడిమన్ థిమర్లసిి నవలలోో ఔథలోో రామఔపోతే
పుసీకాలెవడూ కొనడేమో అనీ రాసి చచాేరు. కానీ ఫ్రాయిడ్ చేసిన గునేంటంటే.. తను
చెపిుందానిి తనే తుని చెపుుకుంటూ కొతీవి చెుడం.”
– ‗యానిభల్ ఇన్ సిటంక్ట్ వెర్ల కాభన్రా, డంట్ గెట్ అప్సట్. నీకింకా రోడీమదో కాోస్కో
ఔనిుంచే

స్త్రీతావనిి

కామించాలనిుసుీంది,

నాకు..

నా

పినిి

క్కతురేి..

ఇదేదో

ప్దు

పాభనేిననుక్లను.. ఇట్స కెభవట్ నాచుయల్. దేరార్ మెనీ భదర్ పఔర్స అరండ్ అజ్. ఆలోచన
ఆచయణ్లోకి మారేీనే నేయం.”
– ‗ప్రేమించాభని పొదలోో తియఖడం, నభమకాలు చచే విడిపోయి ఖడా్లు ట్సటకు
బ్రతిమాల్ం.. ఇదంతా ట్రాష్, టైమ్ వేస్టట ఫినామినా. నీకెవరైనా నచేతే ఆస్టో హర్ ట్స సెుండ్ సం
టైమ్ విత్ యు. భర్ల నచేతే ప్ళ్ళిచేస్కో. అంతేకానీ ఎపుుడూ ఎవర్లి పూర్జీగా సంతృపిీరాేలని
చూడకు.. భనం భనుష్కలంరా.. ఆఔలెకుోవ..”
– ‗రేయ్ రాత్రి రూం కి రాను, బైటికెళ్తీనాి.. హా.. హా అమామయితోనే.. షి ఈజ్ నాట్ సం
సోట్.. షి ఈజ్ మ ఫ్రండ్..”
– ‗ఖంజ్ఞయి తాఖడం అలకాోద్రా చంటూ. ఖటిటగా పీలే ఊపియిలాగే బిఖట్టటల.. అపుుడే
ఊపిర్జతితుీలు భండుతాయి. ఇట్స నాట్ లైక్ సిఖర్ట్ స్కమకింగ్..”
– ‗సాఖర్, ఎంద్దక్రా ఈ చద్దవలు, భనం చదూక్లల్సమా.. కొతీవేమనా చెుండ్రా.. ఎలా
గెలవాలో కాద్రా.. ఎలా ఒడక్కడదో చెుండెవడైనా..”
– ‗అమామయినూేసేీ తొకాోలని కాఔ మొకాోలనిుంచాల్రా. పాత సినామలోో మచెేయో అరుణ,
పూర్జణభలాగా.. రేయ్ నువవ బ్రతకాలంటే కాసీంత సంగీతం, అయెమనంత సాహితామూ
తెలసుండాల.. ఔోవాడిి బ్రతికించాలంటే డ్రైవింగ్, సివమిమంగ్ వొచుేండాల. నేరుేక్ల..”
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– ‗ఎవడ్రా నినుి కొటిటంది.. స్క్నిమరైతేనేం ఎవడైతేనేం.. హూజ్ దట్ సనాిఫె బిచ్!”
– ‗సాఖర్.. ఐపోయింద్రా.. అంతా ఐపోయింది.. ఆమ్ డెడ్, నాకు ప్ళ్ింట, మా నాని
సేిహితుడి క్కతురోీ.. చెపాుగా అర్జుత అని..”
– ‗సంతోషమా.. ఎంద్దక్రా హాాపీు.. పీ.జీ లో 21 రాాంకొచేనంద్దకా.. ఆరోధప్డిక్స స్క్ట్
వొసుీనింద్దకా.. హెల్ విత్ ఆరోధ.. నేనపుుడూ డాఔటరిదాభనుక్లల్సద్రా.. మ డ్రీమ్ వాజ్ ట్స ఎకెసల్
ఇన్ ఫైనార్ట్.. ఐ పకింగ్ లవ్ ఔలర్స.. నాని హాసిుటల్సినే చూస్కోవాలని ద మేడ్ మి ట్స లాాండ్
హిమర్.. జీవితంటో నేనపుుడూ సంతోషంగా ల్సన్రా.. నిజం చెపాులంటే ననుి నేనపుుడ
క్లలోుయాను.. ఆమ్ జస్టట ట్రావెలంగ్ ట్స ఫైండ్ మసెల్్ ఇన్ దిస్ట ఫర్జమల్ గ్రండ్.. హ హ.. పక్
మ సొోటోయిసిటక్ బ్రెయిన్స..‘
***
పీప్ పీప్ పీప్ పీప్ పీప్ పీప్
పీప్ పీప్ పీప్ు ప్ ప్ పీప్ పీప్..
అపుుడే సిటీలోకొచాేనా.. ట్రాఫిక్ చంపుతుందిగా... పీప్ పీప్ పీప్..
ఎంత భంచ ఔవితవం రాసేవాడు తెలోనాకొడుకు..
((((
* ర్ండ రాత్రి *
సమాంతయ లోకాలనడుభ
పోగట్సటకుని ఔళ్ినీ, ఔనీిళ్ినీ
చయమపు గోడనీడన వెతుకుతూ
యఔీపు నాలఔ..
ఎండిన చెట్సటమీద
అదుం
గిలన నిశ్శఫుపు నిమరువాసనలతో
కాలన రాఫంద్దల యతి
.
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బాలాపు భలంలో
అజీయణమన ఒ
‗అయోభమపు ఔల” సమాధిన
ఇసుఔ చలుోతూ
సామంత్రాకాశ్పు అసంతృీ సమద్రం
అక్షరాలు ఔపుుకుని స్క్సాలోంచ
శాగ్రసెపు ఫలోమూతి
విదిలేన నిషిధువాఔాపు
యంగపువవల చెభట బ్లడిద..
నోటిక్ల.. నుద్దటిక్ల..
నేలతవివన వెనిలలోో
కాళ్తి ఔడుకుోంటూ
మొండెంల్సని కాలం
చెపుులోో చేయని క్షితిజమీమద
చేతివేళ్ిదాకా మెలతిరుగతుని
ఔడుపులో ద్దుఃకపు నొపిుకి
జ్ఞాకాల జెండా మీద
అదృశ్ా ఖతాల అవనతం..
ఆతమనొంటర్జ చేసి ప్రాణం
భంచు కుర్జసిన మర్జకాోలవలో
ఈద్దతుని
ర్ండ రాత్రి సమీపిస్కీంది
ఔళ్ినీ ఔనీిళ్ినీ తొడుక్లోవాల
ఔో భనిషైనా ఔనడఔపోతాడా
.
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ఉమేమసిన మొహానిి తుడుచుక్లడానికి..
ఔనీసం వినడఔపోతాడా
ఔపేుసిన మోహాలి తెరుచుక్లడానికి..
ఔో భనిషైనా !!!
)))))
రేయ్ కీమో.. వొసుీనాి. ఇపుుడెలా ఉనాిడ.. అలాగే తెలోగా సనిగా.. సెంటర్ క్రాఫోీనేనా..
బేఖం ఫజ్ఞర్ మౌసం లాడ్ి చేరేసర్జకి ప్రదోషం లఔర్జస్తీ.. లాడ్ి కింద మెహంద మజ్రాల
అంఖడి మాంసం ఖంటలెోఔోన అమమడుబోతూ..
‗సాబ్, ఆదాఫరేస.. దేఖ్తీ కాా జరా ఔమ్రే మే.. తంద్దరుసుీ మాల్.. అఠారా సాల్ కీ జవానీ
ఆపేోలయే..” ఔండరాల వొంపుల్తి, ఔళ్ిని టేటసే ఛోళ్ళకేపీఛే నో మాన్స లాాండ్ నీ వక్రరేకలోీ
కొలుస్తీ..
మొదటంతసుె కీమో ఖదిచేర్జ తలుబాబదగా.. బాధగా.. పులసిన భంద్ద, ఖంజ్ఞయ్ వాసనా
మందొచే వెనక్ల నీడ..
అనాఛ్చేదిత లావపాటి అసైటిస్ట (ascites) పొటటతో లవర్ ఫెయిలూార్ లక్షణాల ఫటటతల
కీమో. ళ్ినడుభ యఔీపు చార్జఔల ఈస్కఫాజిమల్ వార్జసెస్ట(esophageal varices) వాంతుల
కీమో. వొళ్ింతా చేబొటోతో రాక్షసంగా అుటి అమామఔపు నవవలివవల్సఔ ఖంభీయంగా కీమో.
జననేంద్రియాలి ఔపేుసిన చీఔటి దారులిడుభ మెరుసుీని కడాగనికి పిన్ వేయించుకుని విమర్్
కీమొ.. వలగర్ కీమో.. ఇనిససిటక్ ఇనసక్ట కీమో.
అసల్తనాకొడుకిో నేనేమౌతా.. ఎవరైనా ఎవర్జకైనా ఏమౌతారు.. ర్ండుఖంటల క్రితపు
నేనఔోడ.. ఇుటి నేనఔోడ.. ఎనిి ఖడ్ఔటిటన తాభస జ్ఞాకాలోో తలదాచుకుని ననుి నే
హింసించుకుని.. హింస శ్ర్లరానికేనా.. ఆలోచనోక్కోడానా..
స్తరుాడు సింబాలగాగ ర్ఔోలిరుకుోని అంతరాళ్ంలోకి నశిస్తీ.. రాత్రి మెలోగా మొలుస్తీ..
బేఖంఫజ్ఞర్ సంద్దలోోంచ సంధా శ్వమీమదికి..
‗కీమో.. ఏంట్రా ఇది, వాట్స రాంగ్ విత్ యూ.. ఇఔోడేంట్రా.. ఇంటికెళ్ికుండా.. ద.”
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కావలంచుక్లడానికి బమమేసిందంద్దక్ల.. వాడి నఖితావనిి చూసా? నేనూహించని
రూంలో ఉనాిడనా?
‗రేయ్, ఇంకా నీకా రోఖమ్ పోల్సదా.. ఆబ్సంట్ స్క్జర్(absent seizure) ఫెలో..
ర్జఫెోకుసలు కాసీ తొందయగా ఇవవ.. బమడుీనివా ననుి చూసి, నీ కీమోనూేసి.. ఔమిన్..”
‗ఎనాిళ్భిందిఔోడికొచే.. ఎఔోడునాివ్రా ఇనాిళ్తి.. నాక్ల మాట క్కడా చెుకుండా..
బాసటర్్..”
‗ఎకాసకీటూ.. అయామె బాసటర్్.. నీ ప్ళ్భిన్రోజు భందకుోవై ఇంటికెళ్ళిపోయా తవయగా
గరుీందా? ఆ రోజింటోో మాజిక్ ర్జమలజభంటే తెలసంది కొతీగా.. హ హ..”
‗అయెభయేాట్సట మాట్టోడ్రా పిచేనాకొడకా.. అర్జుతా ఎఔోడుంది..”
‗ఆ రోజింటికెళ్తిుటికీ.. పక్ ఫెస్టట.. బ్డ్రంలో మూలుగలూ అరుపులవనిుసుీంటే వెళ్తి,
బ్డీమద నాని అర్జుత వాళ్ిభమతో, బాత్రం షవర్జోంద అభమ, అర్జుతా వాళ్తినితో.. ఇదంతా
వీడియో తీస్తీ అర్జుత. అందయం తాగనాిమేమో.. సభమం ఆగిందో, భర్జ జీవక్రిమలాగాయో
తెల్తని అనుమానంలో అరుపు వినిుంచంది, నాదే. నవొవచేంది, నఖితావలి దాచుక్లవాలని వాళ్ి
ఆందోళ్న చూసేీ, నవొవచేంద్రా, తపుు నాది కాదని ఔర్జమొఖ్తస్ఔరు చూసుోని మౌనపు
సంజ్ఞయిషీలు విని, నిజంగా నవొవచేంద్రా, అఔోడేదో జర్జగినట్సట పాంకిలంలో డి
కొట్సటకుపోయినట్సట వాళ్తి అనుకుంట్సంటే. తరావత అమామ నాని విడిపోయారు, కొనాిళ్ికి
అర్జుతా వాళ్తిని స్తసైడ్. అర్జుత ఎఔోడెోళ్ళిందో తెల్తల్సద్ద” నోటోోంచ ఖ్తళ్ళ విస్క్ోస్క్సాలోకి
యఔీమూస్తీ కీమో.
అండరేవర్ చనిగా వొణికి అర్జచందోసార్జ.. హైఫై కుట్సంబాలోో వైఫ-సావపింగ్
ఉంట్సందనీలుసగానీ, కీమో గాడింటోోనే.. హుహ్..
‗అంద్దకు బాధడి అందర్లి వొదిల వెళ్ళిపోయావా?‘
‗బాధా! పక్, జ్ఞల్ససింద్రా, భనకు నచేన నిని లోఔమొపుుక్లదని బ్రతుకాపేసుకుని
వాళ్ినూేసి

జ్ఞల్ససింది.

దేవడి

ఔృత్రిభతావనిి

నేనపుుడూ

నభమల్సద్ద.

భనిషి

క్కడా

దేవడైపోతునిటటనిుంచంది. మూడేళ్తి కేయళ్లో ఒ హాసిుటలోో నేిసా. ర్ండేళ్తి కాశ్లమరోో.
సంవతసయమంది లవర్ దొబిబ.. సిరోసిస్ట విత్ పోయటల్ హైర్టనషన్ (cirrhosis with portal
.
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hypertension). నాదొదిల్సయ్ గానీ నీ ప్రాకీటసెలా ఉంది, టౌనులోో సర్ిన్ కి చాలా గిరాకీగా.. హ
హ, ఫిజీషిమన్ కెన్ నాట్ డు ఎ సర్ిర్ల, ఫట్ ఎ సయిన్ కెన్ ఆల్సవస్ట హాాండిల్ ఎ మెడిఔల్ కేస్ట.. ఔదా.
ర్ండు చేతులా సంపాదిసుీనాివా, ఇంకా నోటోో నాలఔ ల్సనటేట ఉనాివా? దివెాలా ఉంది?”
‗... ... ...‘
‗చెురా. దివెాలా ఉంది, పిలోలూ‘
‗ర్ండు

సారుో

అబాయషనేేయించుకుంద్రా..

ఇపుుడే

పిలోలెంద్దకు

కొనాిళ్ింజ్ఞయ్

చేదాుభని.”
‗అఫోోర్స, నిజమేగా, అభమలమతే తెలసేది భనక్క. భఖమండాకొడుకులమపోయాం.
సాఖరాగ.. ఆఔల్ససుీంద్రా.. తిండానికేమనా.. తెచుేకుని డబుబలనీి భంద్దకే పోయాయ్..
ర్ండ్రోజులైంది ఔడుపు చచే. భనవాళ్ివరోీ మాట్టోడాలనిుంచఔ.. నీకు ఫోనేేసి.. రేయ్ ఔవేళ్
నువ్ నంఫర్ మారుేంటే నేనిఔోడే ఈ భందియంలోనే.. పైకి.. హ హ”
(అతి మామూలుగా నాపైకి ఒ విధవంసపు శ్ఔలానిి విదిలే రాలుతుని గోడ ప్చుేలి
అయచేతోీ అదిమిప్డూీ..)
రేయ్ అలాగే ఒ హాఫ, రాత్రిది ఐపోయింది. చచేేమంద్ద నీతో తాగాలనుంద్రా. ఔోసారే,
అంతే, ఎండిపోయిన కాల్సయానికాోసీ వయద పార్జంచరా.”
***
ఫగాగ వైన్స.. క్లఠి..
‗భాయ్, ఏక్ ఫుల్ సిగేిచరోు..”
వీడిని బావంది.. అుటికీ ఇుటికీ బానే ఫలసాడు సింగ్ గాడు..
‗సర్.. హాయ్.. మీరేంటి ఇఔోడ”
అయోభమంగా చూసుీని నా చూపులి సిఖట్టటడ ఏమో..
‗సర్ నేను, ఔభల్! మీరు పీ.జీ చేసేపుుడు నేను యూ.జీ, సెఔండిమరోో.. 545 రూంలో..”
‗హా ఔభల్, వయంఖల్ ఔదా, ఎలా ఉనాివ్, నేను బావనాిరా, ప్ళ్భింది, ప్రాకీటస్ట ఊరోోనే.”
బ్లతేం ల్సద్దగా చవర్జ మాటలోో..
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‗మీ ఫ్రండ్ క్రిషణ మోహన్ .. అదే కీమో సర్.. ఎఔోడునాిరు, MS orthopedics స్క్ట్
క్కడా వొదిల్ససుకునాిరుగా. ఆమన గిట్టర్జంకా మా దఖగరే ఉండిపోయింది.”
‗కీమో నా.. ఆమ్.. సిమాోలో సెటిల్ అయాాడ్రా, వాళ్ి నానిగార్జ వాాపారాలు
చూసుోంట్సనాిడఔోడే. అవ్ని, హాసటలెలా ఉంద్రా, అలాగే ఉందా ఇంకా.. నీళ్తిరాని బాత్రంలూ
ఔంపు ట్టయిలెటోతో.. హ హ..” నిజంగా నవవతునాినా, నవవడానికే నవవతునాినా.
‗ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ సర్, కొతీ ప్రినిసపాస్చాేడు, మమా సిెక్,ట హాసటలో భంచ
రోజుస్చేనటేట.. భరేినళ్తీ సర్.. ఫర్ీ డే పార్లట ఉందొఔర్జు, సరుక్లోసమొచాే..”
ఎవడీ ఔభల్, ఎపుుడ ఆరేళ్ికింద చూసిన కీమో గాడి గర్జంచడిగి..
దివాా.. నీకెంద్దఔయెం కాల్సదే వాడింకా.. అంతేల్స, సంఘానికి పొయలు విపుుకుని
బ్రతికేవాడెుటికీ నచేడు,
ట్రింగ్ ట్రింగ్... ట్రింగ్.. ట్రింగ్ ట్రింగ్...
దనికి నిజంగా వందేళ్తి..
‗చెపుు.. దివాా..”
‗ఎఔోడునాివ్, తాగతునాివా, డాడీ ఎద్దరూేసుీనాిరు. వొసాీవా ల్సదా..”
‗కీమో ఈజ్ ఆన్ డెత్ బ్డ్, లవర్ ఫెయిలూార్, ట్రాన్స పాోంట్ చేసినా ఔషటమే.”
‗నేననుకుంటూనే ఉనాి, పోతాడని, ల్సపోతే ఇనేిళ్తిగా..‘
‗దివాా కెన్ యూ పీోజ్ షట్ యువర్ మౌత్! నేనిపుుడ్రాల్సను. అంకులోీ తరావత మాట్టోడాీ.
అయెం చేస్కో. కీమో నీడ్స మి న్న”
పిడికిల బిగిసి గంతు మీది నయమబిబ ఎఖసి..
బీప్ బీప్.. బీప్ బీప్.. బీప్ బీప్..
రేయ్.. నినేి వినిుసుీందా..
ఈ ఔోరోజైనా భనస్త్ర్జీగా నవవరా వాడీపాటూ. వాడు చచేేలోపు..
కీమో..

తొందయగా

చచేపో..

కొతీగా

ఉందేంటో

నాకిదంతా..

అలవాటేోద్దగా

చానాిళ్ోనుండి..
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దనేి జనాలు సంతోషభనో ఆనందభనో అంట్సంట్టరా..
నాక్క చావాలుిందివాళ్ కాసీంత, ననుి నేను భండించుక్లవాలనుంది..
భర్జేపోయిన ఖతాల పొఖల్సవో గండెలోోకెకిోంచుకుని ఎఖరాలనుంది..
ఎనేిళ్భింది సిఖర్ట్ తాగి, ఔోడేి తాఖల్సన్రా కీమో.. ఇవాళ్ నువవనాివాగ.. కాల్సేదాుం..
భుజ్ఞల మీద మోసుకుతిరుగతుని మఖ్తలననిింటినీ కాల్సేదాుం..
‗తమమడూ.. ర్ండు ప్దు గోల్గ ఫాోక్ డబాబలయ్, మాచస్ట భీ.. హా..”
బుస్ట స్ట స్ట స్ట స్ట స్ట స్ట స్ట స్ట......
— డా. వంశ్లధర్ ర్డి్
9985958810
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