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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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అమామ్అమామ్!!  మనింటోల్మనింటోల్   వంటవంట  చేయచేయ !!!!!!!!  

      అలారం మోతకి బధధ్కంగా కళుళ్ విపిప్ంది కుమారి. కళళ్లోల్ ఇసక వేసినటుట్ గరగమంటూ మంట పెడుతునాన్యి. పకక్కి 
ఒతిత్గిలిల్ంది, మరొక అరగంట పడుకోవాలని ఉందామెకి, కానీ కుదరదు. లేచి నీళుళ్ పటుట్కోవాలి. పిలల్లకేదైనా చేసి పెటిట్ పనికి పరిగెతాత్లి. 
నినన్టినించీ నడుము విపరీతంగా లాగేసోత్ంది. మెలల్గా లేచింది. భరత్ నాగరాజు అపప్టికే లేచి తయారవసాగాడు.  

" ఈరోజు నాకు పొదుద్నేన్ డూయ్టీ ఉంది కుమారీ, తొందరగా కాఫీ ఇచేచ్సేత్ ఎలిల్పోతాను, నాకేమీ భోజనం వదుద్ ఈ రోజుకి" అనాన్డు.  
పాచిముఖంతోనే కాఫీ నీళుళ్ పడేసి నీళుళ్ పటుట్కోవడానికి వెళిళ్ంది. ఆదివారం కనక పిలల్లని పొదుద్నేన్ లేపే పని లేదు. నీళుళ్ 

ఆగిపోకముందే ఇంటోల్ ఉనన్ నాలుగు డర్ముమ్లూ, ఆరు బకెటల్లోనూ నీరు పటేట్సి, కాఫీ కలిపి ఇచిచ్,  భరత్ని పంపించి గబ గబా ముఖం 
కడుకుక్ని పొయియ్ మీద మూకుడు పెటిట్ హడావిడిగా ఉపామ్ చేసింది. అపప్టికే  చలాల్రిపోయిన తన కాఫీ ఒకక్ గుకక్లో తాగేసి, సాన్నం 
అయిందనిపించి తయారయి,  నిదర్లో కదులుతునన్ కూతురిని తటిట్ లేపి..  

" రాధీ, నేను వెళుత్నాన్ను, తలుపు వేసుకుంటావా లేచి? ఆదివారం కదా కాసేపు పడుకోండి మళీళ్. తముమ్డు లేచాకా ఇదద్రూ కలిసి 
టిఫిన తిని, సాన్నాలు చెయయ్ండి" అంది నెమమ్దిగా... 

" ఈ రోజు ఆదివారం కదమామ్, నువువ్ పనికి వెళళ్డం మానేయవచుచ్ కదా? "అడిగింది కూతురు రాధిక. 
“తొందరగానే వచేచ్సాత్నమామ్, ఆదివారం కదా "అంది కుమారి చెపుప్లు వేసుకుంటూ.. 
"ఏం టిఫిన? "అంది బధధ్కంగా రాధిక.. 
" ఉపామ్" చెపేప్సి తలుపు వేసి బయటపడింది కుమారి.  
"మళీళ్ ఉపామ్నా?, " విసుగాగ్ అనుకుక్ంది రాధిక. తపప్దనన్టుట్ లేచి తలుపు లోపలనించి వేసుకుని  మళీళ్ మంచమీమ్ద వాలింది 

బధధ్కంగా. 
 "ననేన్ ఎపుప్డూ నిదర్లేపి తలుపు వేసుకోమంటుంది. వీడినెపుప్డూ లేపదు, ఏదైనా అడిగితే చినన్వాడు అంటుంది " అని కోపంగా 

అనుకుంటూనే,  చెదిరిపోయిన తముమ్డి దుపప్టి సరిచేసి, తనూ నిదర్లోకి జారిపోయింది. 
తలుపు వేసిన కుమారి పరుగులాంటి నడకతో పకక్వీధిలో ఉనన్ అపారట్ మెంట వైపుకి నడిచింది. 
నాలుగో అంతసుథ్కి వెళిళ్ పదో నెంబర ఇంటి బెల కొటిట్ంది. తలుపు తెరిచింది ఆ ఇంటావిడ సాధన. 
" వచాచ్వా కుమారీ! ఇపుప్డే అనుకుంటునాన్ ఇంకారాలేదేమమని?  నీకు తెలుసుగా మీ భయాయ్కి ఒకక్ క్షణం కూడా అటూ ఇటూ 

అవకూడదు దినచరయ్... గబ గబా ఆలు పరాఠాలు చేసెయియ్ బేర్క ఫాసట్ కి. పెదద్బాబు టూయ్షన కి వెళిళ్పోవాలి ముందు అందరికీ చాయ 
చేసేయియ్. పాల పేకెటుల్ కిచెన లో గటుట్ మీదే పెటాట్ను" అంది తవ్రగా.. 

" పాల పేకెటల్ లోంచి పాలు గినెన్లో పోసి పొయియ్మీద పెటిట్ ఉండచుచ్ కద, ఈ పాటికి కాగుతూ ఉండేవి" అనుకుంది కుమారి 
నీరసంగా. ఎందుకో ఈ మధయ్న ఆమెకి ఒంటోల్ అంత హుషారుగా ఉండడం లేదు. ఎంత లిఫట్ లో తిరిగినా ఆ అపారెట్మ్ంట లో ఇళళ్ మధయ్న 
తిరగడానికి కూడా అలసటగా అనిపిసోత్ంది. 

" సరే అకాక్, ఆలుగడడ్లు ఉడికించారా?" అంది. 
" అబేబ్, లేదు.. నువువ్ కుకక్ర లో పెటేట్సి ఈ లోపున పిండి  కలుపుకో" అనేసి ఆవిడ పిలల్లని నిదర్ లేపడానికి వెళిళ్పోయింది.  
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కుమారి ఆవిడ చెపిప్నటేట్ ఒక చినన్ కుకక్ర లో ఆలుగడడ్లు ఉడికించడానికి పెటిట్, మరో రెండు పొయియ్ల మీద పాలూ, నీళూళ్ 
కాచడానికి పెటిట్ంది. సీట్ల బేసిన లో పిండి వేసుకుని నీళుళ్ పోసి కలిపింది. కుకక్ర పని ముగిసేలోపున మధాయ్హన్ం వంటకి కావలసిన కూరలు 
తరుగుదామని ఆవిడని అడగడానికి వెళిళ్ంది.  ఆవిడ కనిపించలేదు బెడ రూములో. మళీల్ తిరిగి కిచెన కి వచిచ్ంది.అపప్టికి పాలు కాగడంతో 
టీ కలిపి ఐదు కపుప్లోల్ పోసి తీసుకెళిళ్ అందరికీ ఇచేచ్సి వచిచ్ంది. సాధన భరత్ రోజూ ఉదయానేన్ రెండు కపుప్ల టీ తాగుతాడు పేపర 
చదువుకుంటూ. అది కూడా రెండు వేరు వేరు కపుప్లోల్ ఇవావ్లి, ఒక పెదద్ కపుప్లో ఇసేత్ కుదరదు. 

 ఆపైన కుకక్ర ఆపేసి ఆలుగడడ్లు వలిచి మసాలా వేసి కలిపి తవ్రగా పరాఠాలు చేసింది. " రాతిర్ ఉడికించి ఉంచుకుంటే తేలిక 
కదకాక్!"  అంటే ఆవిడ ఒపుప్కోదు. " అనీన్ ఫెర్ష గా ఉండాలి   మాకు" అంటుంది.  'మనిషి ని పెటుట్కుని, డబుబ్ ఇసుత్నాన్ం కదా!" అనన్ది 
అసలు ఉదేద్శయ్ం. అందుకే  ఒకక్ పని కూడా చేసుకోదు, అనీన్ కుమారి వెళిళ్ చెయాయ్లిస్ందే, పైగా అనీన్ టైము పర్కారం జరగాలంటుంది.  అంతే 
కాదు ఆ ఇలూల్, ఈ ఇలూల్ చేరి కుమారి బోలుడ్ సంపాదిసోత్ంది అంటూ ఉంటుంది తన సేన్హితులతో 

పని మధయ్లో ఉండగా కుమారి ఫోన మోగింది. కూతురు 
 " అమామ్, తముమ్డు ఉపామ్ తిననంటునాన్డు, రోజూ అదేనా? అని ఒకటే గొడవ" అంది.  
పనెన్ండేళళ్ ఆ పిలల్కి తముమ్డినెలా సముదాయించాలో తెలియడం లేదు. కుమారికి పని తెమలడంలేదు, ఇంకా రెండిళళ్కి  వెళేత్ గానీ, 

ఈ పూటకి పని పూరిత్ కాదు. సహనం కోలోప్కుండా,  ఫోన తముమ్డికివవ్మని కూతురికి చెపిప్ వాడిని సముదాయించేసరికి మరో ఐదు 
నిమిషాలు పటిట్ంది. ఈ లోపున పొయియ్మీద పరాఠా కొంచం మాడింది.  

ఎపుప్డు వచిచ్ందో సాధన  " ఫోనల్లో కూరుచ్ంటే పని తెమలదు, పరాఠాలు మాడిపోతాయి" అంటూ ఎగతాళి చేసింది. ఫోన ఆపేసి 
పనిలో పడింది కుమారి. మరొక అరగంటలో టిఫిన తయారయింది. ఇంటిలిల్పాదీ తినాన్రు, కుమారిని ఎవరూ అడగలేదు, ఆమెకి తినేంత 
టైము లేదు. అపప్టికే ఆలసయ్మయిందని మరో రెండిళళ్నిం చి ఫోన లు వచాచ్యి.  

అకక్డనించి. అదే అంతసుథ్లో ఉనన్  విజయ  అనే ఆవిడ ఇంటికి వెళిళ్ంది పరుగున. 
" అంత పెదద్ మంటలో పెటిట్ వంట చేసేత్ వంట లో రుచి ఉండదు,  అందుకే గాస సిలెండర నెల రోజులు కూడా రావడం లేదు, వేసట్ 

ఎకుక్వ అవుతోంది" అంది విజయ కుమారి పెదద్గా పెటిట్న మంట తగిగ్సూత్..  
"నెమమ్దిగా పెటిట్ చేసూత్ ఉంటే పని తెమలడం లేదకాక్, అందుకే ఇపుప్డే కొదిద్గా మంట పెంచాను" అంది కుమారి కూర కలుపుతూ.. 
" ఎలా తెములుతుంది? ఒకటికొకటి చేరిచ్ ఎనిన్ ఇళుళ్ ఒపుప్కునాన్వు? మనిషివా? మిషన వా చెయయ్డానికి?" అంది విజయ 

సానుభూతిగా.. 
" ఏం చేయనకాక్? అందరూ చాలా కాలంగా తెలిసినవాళుళ్, ఎవరింటోల్నూ మానుకోలేకపోతునాన్ను" అంది. 
" మానలేకపోవడం కూడా కాదులే, డబుబ్లు కూడా కావాలి కదా " అంది విజయ. 
"ఆ మాటా నిజమే అకాక్, కాదనడమెందుకు? బిడడ్లు పెదద్వాళళ్వుతునాన్రు, పెరిగే అవసరాలు" అంది కుమారి  కొంత 

సవ్గతంగానూ, కొంత పర్కాశంగానూ. 
సాంబార కోసమని కూరలు తరుగుతునన్ కుమారి మనసు గతంలోకి తొంగిచూసింది. 
అనంతపురం దగగ్రునన్ కదిరి దగగ్రునన్ పలెల్టూరు కుమారి వాళళ్ది. చినన్పుప్డే మేనమామ కొడుకు నాగరాజుతో పెళిళ్ చేశారు 

ఆమెకి. అపుప్డు తొమిమ్దో కాల్స చదువుతోందేమో, చదివినది చాలేల్ అనాన్రు తండీర్, బావా కూడా.. 
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 " అమమ్ దగగ్రుండి పని నేరుచ్కో, ఇపప్టివరకూ ఉలిల్గడడ్ చెకుక్ తీయడం కూడా రాదు నీకు" అని వెకిక్రించాడు నాగరాజు పెళళ్యిన 
కొతత్లో నే. 

అపప్టించీ చేయడానికి తగినంత పని లేక కొంత, సవ్తహాగా ఉనన్ ఉతాస్హంచేత కొంతా ఇంటిపనీ, వంటపనీ నేరుచ్కోసాగింది.. 
ముఖయ్ంగా వంట, చాలా కొదిద్కాలంలోనే అనీన్ వంటలూ ఎంతో రుచిగా చెయయ్డం  నేరుచ్కుంది.  

" ఈ పలెల్టూళోళ్ మేము పనులు చేసుకొనుడు చాలేల్ బిడాడ్! మీరనాన్ పటన్ం పోయి సుఖంగా ఉండండి. నేను ఇటాల్ చెపిప్నానని మరొక 
తీరుగా అనుకోకు నానా,  నా మాటిని పెదూద్రికి పోయి పని సూసుకో " అని తండేర్ దగగ్రుండి పంపగా బెంగుళూరులో అడుగుపెటాట్డు 
నాగరాజు. 

 వారం రోజులు తండిర్ సేన్హితుడింటోల్ ఉనాన్డు, అతను చూపించగా ఒకరింటోల్ డైరవర గా కుదిరాడు. పనెన్ండువేలు జీతం,  
మధాయ్హన్ం భోజనం అని వినగానే మొదట చాలా బావుందనిపించింది కానీ ఆ మహానగరం లో బర్తకాలంటే అది ఏ మూలకీ చాలదని 
భారాయ్ పిలల్లు వచాచ్కే అరధ్ం అయిందతనికి. సిటీకి వచాచ్మనన్ ఆనందం కుమారికి కూడా ఎకుక్వ కాలం నిలవలేదు.  

" ఇకక్డుంటే బాధయ్త తెలియకుండా తిరుగుతునాన్డమామ్, అందుకే అకక్డకు పంపినా, నీకేమైనా కావాలంటే మా దగగ్రనుంచి 
తీసుకుపో బిడాడ్" అని చెపాప్డు వచేచ్ముందు మామ కుమారికి. ఆ మాట గురుత్నాన్ కానీ ఆయనిన్ అడగడానికి అభిమానం అడుడ్ వచిచ్ంది 
ఆమెకి. పెదద్వయసులో ఉనన్ వారికి తాము సహాయం చెయాయ్లి కానీ, అకక్డనించి ఆశించకూడదు అనుకునేది ఆమె. వరాష్లు పడీ,  పడకా 
రైతులని ఏడిపించే ఆ కరువు సీమలో కషట్పడుతునన్ అతాత్మామలని బాధపెటట్డం అసస్లు ఇషట్ం లేదామెకి. 

 అందుకే దగగ్రలోని అపారట్ మెంట లో పనికి వెళేళ్ పకిక్ంటి లకిష్ " నువువ్ వంటలు బాగా చేసాత్వు కదా, నేను పనిచేసే అమమ్కి వంట 
చేయడానికి మనిషి కావాలట, నువువ్ చెయయ్కూడదూ,  ఊరికే ఖాళీగా ఉండే బదులు నాలుగు రూపాయలు ఇంటికి తెచుచ్కోవచుచ్కదా!" 
అనగానే ఆలోచించింది.  

"ఎపుప్డూ ఎకక్డా పని చెయయ్లేదు, ఇంటోల్ అతాత్, మావా ఏమంటారో? ఒకక్ తెలుగు తపిప్తే మరో భాష రాదు, డబుబ్లా,  కావాలి. 
పిలల్లు పెదద్వాళళ్వతునాన్రు," ఇలా సాగాయి ఆమె ఆలోచనలు. 

"వాళిళ్ంటోల్ పెదద్వాళిళ్దద్రూ, ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ వారి అమామ్యి మాతర్మే ఉంటారు. ఆ అమమ్ ఇదివరకులా పనిచేయ లేకపోతోంది, 
రెసట్ తీసుకోవాలని వాళళ్ అమామ్యి కోరిక. నాకేం పెదద్ పని ఉంది? అంటుందా అమమ్. అయినా కూతురు వినడంలేదు నువువ్ వచిచ్ మాటాల్డి 
ఒక నెల చేసి చూడు. ఇదద్రికీ నచిచ్తేనే ఉండవచుచ్, లేదంటే ఆ పైనే మానేయవచుచ్" అని లకిష్ చెపిప్న సలహా కుమారికి బాగా నచిచ్ంది. 

 నాగరాజు కూడా మొదట సంధేహించినా, దగగ్రే కావడం వలల్నూ, ఇంటోల్, నీడ పటుట్నుండి చేసేది కనకనూ ఒపుప్కునాన్డు. అలా 
మొదలయింది కుమారి ఉదోయ్గం.  

మొదట ఒపుప్కునన్ది ఆ ఒకక్ ఇలేల్, పొదుద్నేన్ వెళిళ్ టిఫిన, మళీళ్ పదకొండు గంటలకి వెళిళ్ రెండుపూటలకీ కలిపి వంటా, చేసి 
రావడం, అంతే. రాతిర్కి అనన్ం వాళేళ్ పెటుట్కునేవారు. ఐదువేలు జీతం లకేష్మ్ మాటాల్డింది. అదనంగా ఐదువేలు వచేచ్సరికి ఎంతో 
వెసులుబాటుగా అనిపించింది భారాయ్భరత్లిదద్రికీ.  

ఆ ఇంటి పెదాద్విడ సుశీలమమ్గారు చాలా మంచిది, కుమారిని కూడా సవ్ంత కూతురిలాగే చూసుకునేది. ఎపుప్డూ పిలల్లకి ఎదో ఒకటి 
కొనివవ్డం, "ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ ఏం చేసాత్వు? ఇదే కూర కాసత్ ఎకుక్వ చేసి కొంచం నువువ్ తీసుకుపో" అనడం ఇలా ఎంతో బాగా ఉండేది 
ఆవిడ పర్వరత్న.  
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మొదట అనుకునన్ ఒక  నెలలోనే ఆవిడకెంతో పీర్తిపాతర్మైపోయింది కుమారి. కుమారి ఎంత బాగా పనిచేసుత్ందో, వంటిలల్ంతా 
ఎంత శుభర్ంగా ఉంచుతుందో అపారట్ మెంట లో అందరికీ చెపేప్ది సుశీలమమ్. చాలా నమమ్కసుథ్రాలు, ఒకక్ పులల్ కూడా ఎటూ పోదు అంటూ 
ఆవిడ చెపేప్సరికి సహజంగానే వంటమనిషి కోసం చూసుత్నన్ వారందరూ కుమారిని తమ ఇంటోల్ పనికోసం అడగసాగారు.  

" నువువ్ చిటికెలో చేసేసాత్వు కదా, పిలల్లు సూక్లోల్ ఉనన్ టైము చూసుకుని అపుప్డు చేసాత్నని చెపుప్, డబుబ్ంటే ఎదుగుతునన్ పిలల్కి 
నగా, నటార్కైనా  పనికొసుత్ంది కదా" అనన్ లకిష్ మాటలు మంతర్ంలా పనిచేశాయి కుమారి మీద.  

" నిజమే కదా" అనుకుంది. 
 దానివలల్ సుశీలమమ్ ఇంటికి తోడు మరో రెండు ఇళుళ్ తోడయాయ్యి. మరొక నెలకి కొతత్గా పెళళ్యిన ఒకమామ్యి కుమారిని పిలిచి.. 
 " వంట చేయడంటే నాకిషట్ం కానీ కావలసినవనీన్ పాల్న చేసుకోవడమే కషట్ం, అందుకని వారానికి రెండు సారుల్ వచిచ్ కూరగాయలనీన్ 

తరిగి డబాబ్లోల్ పోసి ఫిర్జ లో పెటేట్యడం, వంటకి కావలసిన మసాలాలు, చారు పొడీ, సాబారు పొడి లాంటివీ అవి చేసి పెడితే నెలకు రెండు 
వేలు ఇసాత్ను, చేసాత్వా?" అని అడిగింది. 

 'సులువుగా అయిపోతుంది కదా' అని అదీ ఒపుప్కుంది. ఈ లోపున రోజూ రాతిర్ పూట చపాతీలు చేసుకోవడం కషట్ం గా ఉంది,  
వచిచ్ ఉతత్ చపాతీలు మాతర్ం చేసి పెటట్మని ఒకళిళ్దద్రు అడిగారు. సవ్తహాగా మెతకసవ్భావం కలదైన కుమారి ఎవరికీ లేదని 
చెపప్లేకపోయింది. దాంతో ఆమె పనికి ఒపుప్కునన్ ఇళళ్ సంఖాయ్, తదావ్రా రాబడీ రెండూ పెరిగాయి.  

ఒకపుప్డు భరత్నీ, పిలల్లనీ పంపి పకక్వారితో కబురాల్డుకుంటూ, కొతత్గా కొనన్ టీ.వీలో సీరియళుళ్ చూసుకుంటూ హాయిగా కాలం 
గడిపే కుమారికి ఇపుప్డు ఉరుకులూ, పరుగుల జీవితమైపోయింది. 

" అమామ్, వసుత్నన్నమామ్, ఇదిగో పిలల్లిపుప్డే పోతాఉండారు"  
" అమమ్ ఇంటోల్ పని అయిపోయిందకాక్, వెంటనే నీ ఇంటికే వసాత్" 
" ఇంకో నాలుగు రొటెట్లు ఎకుక్వ చెయాయ్లా అకాక్, సరే లే చేసిపెడతా మీరు ఆఫీసు నించి వచేచ్సరికి" 
" వసూత్ కూరగాయలు తేవాలా? సరేలే అమామ్, నాకు తెచుచ్కుంటాగదా, అపుప్డే తెసాత్లే" ఇలా ఆమె ఫోన సంభాషణలు ఆగకుండా 

సాగేవి. 
ఎంత పరుగులు,  ఉరుకులతో చేసినా ఒకోక్సారి పని తెమిలేది కాదు. మొదట పిలల్లు సూక్ళోళ్ ఉనన్వేళలోనే పని చేసే ఆమెకి 

ఇపుప్డు మధాయ్హన్ం ఒక గంటసేపు కూడా ఇంటోల్ గడిపే సమయం దొరకడం లేదు. 'ఖాళీగా కూరుచ్ని ఎనిన్రోజులయిందో?' అనిపిసోత్ంది. 
ఎవవ్రింటోల్నూ పనివేళకంటే ఒకక్ నిమిషం కూడా అదనంగా ఉండదు, అయినా సరే! 

పొదుద్నన్ కుదిరితే ఉపామ్నో, ఎపుప్డైనా ఇడీల్యో చెయయ్డం అదీ కుదరకపోతే పిలల్లనే మేగీ చేసుకోమనడం, మధాయ్హన్ం దొరికిన 
టైములో ఓ కూరా, అనన్ం వండడం కంటే మరేమీ చెయయ్లేకపోతోంది ఇంటోల్. ఎవరింటోల్నైనా మిగిలినవి తీసుకెళళ్మని ఇసేత్ అదీ లేదు. 
ఒకోక్సారి రాతిర్ లేట అయితే పిలల్లు, నాగరాజు ఉనన్దేదో తినేసి పడుకుంటారు. నెలకు పాతికవేలకు పైన వసుత్నన్ సంపాదన చూసూత్ చూసూత్ 
మానుకోలేకపోతోంది.  

పిలల్లతో ఇదివరటిలా గడపకలేకపోతునాన్ను, ఇదంతా అవసరమా అనిపించినపుప్డు " ఇదంతా వాళళ్ బాగుకోసమే కదా! లేకపోతే 
నాకెందుకీ డబుబ్?" అనుకుని మనసుని సరిపెటుట్కోవడం మొదలైంది.  ఇలా ఆలోచనలోల్నే పని ముగించి సాంబార లో వేగిన పోపు వేసి " పని 
అయిపోయిందకాక్, వసాత్ను" అంటూ మరొక మాటకవకాశమివవ్కుండా బయటపడింది.  
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తను వెళాళ్లిస్న మూడో ఇంటివారు ఆపూట ఊరు వెళళ్డంతో, 'అమమ్యాయ్' అనుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది.  ఇంతలో విజయ 
వెనకిక్ పిలిచి నినన్ రాతిర్ మిగిలిపోయిన కూరా, పపూప్ తీసుకెళళ్మని డబాబ్లు ఇచిచ్ంది.  

" ఈ రోజు మధాయ్హన్ం కాసేపు నడుం వాలచ్చుచ్" అనుకుంటూ అవి తీసుకుని ఇంటిదారి పటిట్ంది. 
ఇలుల్ చేరుతూనే అలసటగా,  మంచమీమ్ద కూరుచ్ంది కుమారి. పిలల్లిదద్రూ సాన్నాలు చేశారా, లేదా? తినన్రా, లేదా? అని కనుకుక్ని 

కాసేపు వారితో కబురుల్ చెపిప్నతరావ్త కానీ తాను పొదుద్నిన్ంచీ ఏమీ తినలేదని గురొత్చిచ్ంది. పేల్ట లో ఉపామ్ పెటుట్కుంది కానీ తనకే 
తినాలనిపించలేదు " రోజూ ఉపామ్నేనా?" రాధిక మాటలు గురొత్చాచ్యి. డబాబ్లో పెటిట్ మూత పెటేట్సింది 

" అమామ్ ఈ రోజు ఆదివారం కదా, సెప్షల ఏమిటి?"  అడిగాడు కొడుకు రఘు 
" ఇదిగో పపూప్, కూరా ఉనాన్యి, పది నిమిషాలోల్ కుకక్ర లో అనన్ం పెటేట్సాత్ను. వేడిగా ముగుగ్రం కలిసి తిందాం, ఆ తరావ్త టీ.వీ 

లో సినిమా చూదాద్ం సరేనా" అంది సంతోషంగా. 
" వదుద్" అనాన్డు వాడు చిరాగాగ్.. 
'ఎందుకు వదుద్?" అంది వాడిని దగగ్రకు తీసుకుంటూ.. 
" రోజూ వారింటోల్వీ, వీరింటోల్వీ తినడం చిరాకమామ్, నువువ్ ఏదైనా వండచుచ్ కదా" అంది రాధిక. 
పక పకా నవివ్ంది కుమారి. "ఎవరింటోల్వైనా నేను చేసిన వంటే కదా! నినన్ రాతిర్ వంట ఎంత బావుందో! అని విజయాంటీ ఇంటోల్ 

అందరూ ఎంత మెచుచ్కునాన్రో తెలుసా?" అంది.. 
"నువువ్ ఎకక్డో చేసిన వంట కాదమామ్, మనింటోల్ వంట చెయయ్మామ్, మంచిది, రుచికరమైనది. ఎనిన్ రోజులయిందో నువువ్ మనింటోల్ 

వేడిగా చేసిన వంట తిని.  అందుకని ఈరోజు, ఈ ఒకక్రోజు మనింటోల్, మనకోసం వంట చేయవూ! నీకేదిషట్మైతే అదే, కషట్మైనది 
అకక్రలేదు.” అంది రాధి..  

అపుప్డొచిచ్ంది,  అలసిపోయిన కుమారికి ఆపుకోలేనంత దుఃఖం. జలజలా రాలాయి  కనీన్ళుళ్. ఒపుప్కునన్ ఇళళ్లోల్ బాగా వంట చేసి 
మెపుప్ పొందాలనన్ తాపతర్యంలో తన వంటింటికి తానెంత దూరమైందో?  తెలిసింది కుమారికి. అమాయకంగా అడుగుతునన్ కూతురి 
అందమైన ముఖం చూసూత్ ఉంటే తనపిలల్ల కోరికలెంత చినన్వో అరధ్ం అయిందామెకి 

తలిల్ ఎందుకేడుసోత్ందో తెలియలేదు రాధికి. " ఏమయిందమామ్?" అంది భయంగా. 
" ఏమీ లేదురా, తపప్కుండా చేసుకుందాం, ఈ రోజు చకక్గా బిరాయ్నీ చేసాత్ను మనందరికీ సరేనా ?" అంది పిలల్లనిదద్రినీ దగగ్రకు 

తీసుకుంటూ.. 
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