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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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ఇం (ఇదే) ధనం
" లేచారూ! ఒకక్ రోజు కూడా మానకుండా వెళళ్డానికి అదేమైనా ఉదోయ్గమా?? హాయిగా పడుకోక ఎందుకండీ చలికాలంలో
కూడా మీకీ కంచిగరుడ సేవ?" అంది కామాకిష్, మంచమీమ్ద లేచి కూరుచ్నన్ భరత్ కామేశవ్రార్వు ని చూసి. ఆయన ఎపప్టిలాగే ఆవిడ వైపు
చూసి ఒక చిరునవువ్ విసిరేసి మళీళ్ తనపనిలో తాను పడాడ్డు.
" రోజూ రాతిర్ ఇలా చేసూత్ ఉంటే, మీ ఆరోగయ్ం ఏమవుతుంది?" అందావిడ కాసత్ కోపంగా.
ఆయన సెవ్టర వేసుకుంటునాన్డు.
" ఏదో పెదద్ డూయ్టీ పోలీసు లా తగుదునమామ్ ! అంటూ పదిగంటలకలాల్ బయలుదేరుతారు." దెపిప్ంది ఆవిడ.
మెడకి మఫల్ర కటుట్కుని, అదద్ంలో చూసుకుంటునాన్రు ఆయన సరిగా అమరిందా, లేదా అని
" బాగానే ఉందిలెండి. నిదర్కో, బీ.పీకో ఎకక్డో పడిపోతే ఎంత గొడవ? అబాబ్యి చెపిప్నా వినరు కదా!" అంది ఆవిడ.
కళళ్ జోడు, కాలిజోడూ వేసుకుని తను అపప్టికే సరిద్ పెటుట్కునన్ బుటట్ పటుట్కుని బయలుదేరుతూ.
" నే వసాత్ను కామాకీష్, నువువ్ పడుకో, నా దగగ్ర తాళం ఉంది కదా!" అనాన్రు.
"హూ!” అంటూ నిటూట్రిచ్ందావిడ.
"ఎపుప్డూ మీరనుకునన్ది చెయయ్డమే కానీ నేను చెపిప్ంది ఎపుప్డైనా వినాన్రా? ఇపుప్డు వినడానికి. ఏదో, ఒకటి ఊరేగండి" అంది
కోపంగా.
ఆయన ఆమెకేసి చూసి మళీళ్ అదే చిరునవువ్తో దుపప్టి కపిప్ లైట ఆరేప్సి, " వసాత్ను, మంచినీళళ్ సీసా పకక్నే పెటాట్ను దాహం వేసేత్
తాగు" అనాన్రు.
ఆవిడ కూడా చిరునవివ్ నవివ్ంది ఆ మాటకి. "తొందరగా వచేచ్యండి" అంటూ
మెలిల్గా తలుపు తీసుకుని హాలోల్కి వచాచ్రు. ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. కొడుకూ, కోడలూ, పిలల్లూ మిగతా రెండు బెడ రూములోల్
నిదర్పోతునాన్రు. పొదుద్నన్ లేసూత్నే కాఫీలు, టిఫినుల్, సూక్ళూళ్, ఆఫీసులూ, నీళూళ్, పాలూ లాంటి మరోక నాటి తుఫానుకు ముందర
పర్శాంతత ఇంటోల్.
చేతిలో బాగ పటుట్కుని మెలిల్గా వీధి వాకిలి తీసి అడుగు బయట పెటాట్రు. చలిగాలి రయియ్న కొటిట్ంది ముఖాన. నెమమ్దిగా లిఫట్ దాకా
నడిచి కిందకి దిగారు.
వాచ మేన కూడా "నమసేత్ సాబ, ఈ రోజు చలి బాగా ఉంది కదా! పడుకోలేకపోయారా? అనాన్డు.
" పరావ్లేదులే బహాదుర, తొందరలోనే వచేచ్సాత్గా!" అంటూ తన సూక్టర తీసి కిక కొటిట్ సాట్రట్ చేసి బయలుదేరారు.
అతనికి ఢెబైభ్ ఏళళ్వయసు. ఆ సూక్టర తో దాదాపు ముఫై ఏళళ్పైబడినఅనుబంధం. ఏనాటిదో బజాజ చేతక. ఎంతమంది చెపిప్నా
అది మారచ్లేదు ఈనాటివరకూ. అందరూ కలిసి వెళేత్ కొడుకు కారోల్నూ, తామిదద్రో లేదా తనొకక్డేనో వెళితే ఈ సూక్టర మీదా వెళళ్డమే
అలవాటు ఆయనకి.
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చేతిలో ఉనన్ బాగ ని జాగర్తత్గా సూక్టర ముందు పెటుట్కుని నెమమ్దిగా నడుపుకుంటూ బయలేద్రారు. ఆయన వెళళ్గానే గేటు వేసేసి
లోపలకి వెళిళ్పోయాడు వాచ మాన బహాదుర. "పనెన్ండింటికలాల్ వచేచ్సాత్ను, నిదర్పోవుగా ? " అనన్ ఆయన మాటలు తలుచుకుంటూ.
రాషట్ర పర్భుతోవ్దోయ్గి ఆయన పదవీవిరమణ చెయయ్కముందు. ఒక కొడుకు, కూతురు, కామాకీష్ తను, ఇదద్రో ముగుగ్రో ముఖయ్మైన
సేన్హితులూ, ఇదే ఆయన పర్పంచం. పొదుద్నేన్ ఆఫీసుకు వెళళ్డం, రావడం మితృలతోనో, కుటుంబంతోనో కాలకేష్పం. అంతకుమించి ఈ
నాటి కొతత్రకాలు లేని ఆనాటి అందమైన పర్పంచం అపప్టోల్ వారిది. పొదుద్నన్ పేపర తో నినన్టి వారత్లు తెలిసేత్, రేడియో ఆనాటి ముఖయ్మైన
వారత్లు చెపేప్ది. అలాగే ఆటల కామెంటీర్లూ, కొతాత్, పాతా పాటలూ వినిపించేది. పొదుద్నేన్ కామాకిష్ వేసిన ముగుగ్ గుమమ్ంలో చీమలని పోషిసేత్,
తాను ఆఫీసుకు వెళేళ్ముందు చేసే భోజనం లోని తొలిముదద్ తమ ఇంటి చుటూట్ తారాడే పకుష్లకి అనన్ం పెటేట్ది.
ఎన. టీ ఆర దో, ఏ. ఎన ఆర దో తెలుగు సినిమా, రాజ కపూర దో, రాజేష ఖనాన్దో హిందీ సినిమా, మెకనాన్స గోలడ్,

బెన హర

లాంటి ఇంగీల్ష సినిమా కుటుంబానికి సరదా కాలకేష్పం. మాలతీ చందూర గారి పుసత్కాలాల్ంటివి చూసి అపుప్డపుప్డూ సెప్షల వంటలు చేసేది
కామాకిష్. అలా మూడు నాలుగు నెలలకొకసారి ఎపుప్డైనా బిరాయ్నీ చేసేత్ ఇంటిలిల్పాదీ రెండుపూటలూ అదే తినేవారు. ఏడాదికో, రెండేళళ్కో
ఏదో ఒక పుణయ్కేష్తర్మో, మరేదైనా పర్దేశమో విహార యాతర్. పుటిట్నరోజులకీ, పెళిళ్రోజుకీ హోటలోల్ భోజనం. ఇలా ఎంతో ఆహాల్దంగా,
ఆనందంగా ఉండేది ఆయనకి జీవితం. పిలల్ల ఆటపాటలలోనూ, చదువులలోనూ ఇనేన్ళూళ్ ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియలేదు. ఇపుప్డేమో
పిలల్లిదద్రూ సిథ్రపడి సుఖంగా ఉనాన్రు.
నెమమ్దిగా సూక్టర నడుపుతూ తను అనుకునన్ చోటుకి రాగానే ఆపి సాట్ండ వేసి పకక్నే ఉనన్ బస సాట్ప లోకి నడిచారు.
"నమసేత్ సాబ" పలకరించాడు పకక్నే టీ కొటుట్ మజీద.
"నమసేత్ మజీద, నువువ్ నాకనాన్ ముందు వచేచ్శావే ఈ రోజు. ఎలా ఉంది ధంధా?" అనాన్రు నవువ్తూ.
" నా మాటలు మీరు మాటాల్డుతునన్రా సార? పరవాలేదు” అనాన్డు కొతత్ పాల పాకెట కట చేసి పాల గినెన్లో వేసూత్.. తెలల్గా
పొడుగాగ్ ఉంటాడు మజీద. గత మూడేళుళ్గా టీ కొటుట్ నడుపుతునాన్డు. అలల్ం, ఏలకాక్య వేసి అతను పెటేట్ టీ అంటే ఆ చుటుట్పకక్ల
పార్ంతాలోల్ బాగా పేరు.
" నేను ఇకక్డే కూరుచ్ంటాను ఈ రోజు, బస సాట్పులో వదుద్లే" అనాన్రు అకక్డునన్ సూట్ల లాకుక్ంటూ.
" చాయ ఇచేచ్దా సాబ?” అనాన్డు మజీద
" అపుప్డే వదుద్లే, ఇపుప్డేగా వచాచ్ను. ఇంకో గంట పోనీ” అనాన్రు. ఇదద్రూ ఏవో కబురల్లో పడాడ్రు. అరగంట గడిచింది.
"మీరుండబటిట్ నేను రాతిర్ కూడా రెండు గంటలు నడుపుతునాన్ను. లేకుంటే ఎనిమిది గంటలకే దుకాణం బంద గదా! " అనాన్డు
మజీద.
" ఈ రోజు ఎవరూ రాలేదు ఇపప్టివరకూ" అనాన్రాయన టైము చూసుకుంటూ..
"వసాత్రేల్ సార, రాకుంటే నీకు మంచిదే కదా! డబుబ్లు మిగులుతాయి" అనాన్డు నవువ్తూ.
అతనలా అంటూ ఉండగానే ఒక బైక మీద ఇదద్రు అబాబ్యిలు తోసుకుంటూ వచాచ్రు.
" అరే భాయ, నజీద్క లో పెటోర్ల పంపునన్దా?" అనాన్డు తోసుత్నన్ అబాబ్యి పకక్నునన్ పొడవాటి కురార్డు. తోసుకుంటూ
వచిచ్నందుకు ఇదద్రూ ఆయసపడుతునాన్రు.
"పెటోర్ల పంప లేదనాన్! కానీ పెటోర్లునన్ది. ఒక క్షణమాగునిర్" అనాన్డు మజీద.
"అదేందిభయాయ్ తమాష చేసుత్నాన్వా? సరేగానీ, రెండు చాయియియ్ ముందు" అనాన్డు ఆ అబాబ్యి.
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"లే అనాన్, ఇగో ఈ సార తానునన్ది పెటోర్ల" అనాన్డు మజీద ఇదద్రికీ చాయ ఇసూత్..
" సార దగగ్రా? ఓ సరే!

సార ఇకక్డ దగగ్రలో ఎకక్డా పెటోర్ల పంప లేదు. దాదాపు రెండు కిలోమీటరల్ నించీ తోసుకుని

వసుత్నాన్ము. కొదిద్గా పెటోర్ల ఉంటే ఇవవ్ండి. మొదటి పెటోర్ల పంప కనపడగానే వేయించేసుకుంటాం. మీ బండిలోదిసాత్రా? అనాన్డు
తోసుత్నన్ అబాబ్యి.
ఇలాంటి అవకాశం కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టూగా ఆయన "ఒకక్ క్షణం బాబూ!" అని పకక్నునన్ తన బాగ తీసి అందులోంచి ఒక
పాత బటాట్, చినన్ గరాటు, అరలీటర సీసాలో ఉనన్ పెటోర్ల బయటకి తీసారు.
వాళిళ్దద్రూ టీ తాగగానే, ఆయన వాళళ్ బైక దగగ్రకి వెళిళ్ పెటోర్ల టాంక మూత తీసి ఎంతో జాగర్తత్గా తన చేతిలో ఉనన్ పెటోర్ల
అందులో పోసి, మళీళ్ మూత బిగించి, చుటూట్ పడిన చుకక్లని, టాంకుమీదునన్ ఉనన్ దుముమ్నీ తన చేతిలోని బటట్తో తుడిచి వచాచ్రు.
" చాలా పొర్ఫెషనల లెకుక్నాన్డు అంకుల" అనాన్డు మొదటబాబ్యి, ఆయన చేతికునన్ గల్వుస వైపు చూసూత్నే. రెండో అబాబ్యి
ఏమనుకునాన్డో ఏమో" ష" అనాన్డు తన సేన్హితుడివైపు చూసూత్..
" మీ బండి రెడీ! మీరు హాయిగా వెళళ్చుచ్. రేపొదుద్నేన్ పోయించుకోండి. అనాన్రు నవువ్తూ..
" థాంక యూ సార, మీకు?" అంటూ పరస్ తీసాడు మొదటి అబాబ్యి.
" డబుబ్లా? భలేవాడివే! నువువ్ డబుబ్లివావ్లిస్ంది మజీద చాయ కి" అంతే అనాన్రు మళీళ్ అదే నవువ్తో.
"అదేమిటి సార? ఊరికే ఎందుకు? పరవాలేదు తీసుకోండి " అనాన్డు ఆ అబాబ్యి మొహమాటంగా. "నిజంగానా? ఆర యూ
సూయ్ర?" అనాన్డా రెండో అబాబ్యి.
" ఇది నా వాయ్పారం కాదయాయ్, రోజులో నాకునన్ ఇరవైనాలుగు గంటలోల్ ఓ రెండు గంటలు మాతర్ం ఈ పని చేసాత్ను. అంతే కానీ
నేను పొర్ఫెషనల ని కాదు" అనాన్రు నవువ్తూ.
తాననన్ మాట ఆయన వినాన్రని అరధ్మయిన ఆ రెండో అబాబ్యి నాలికక్రుచుకునాన్డు.
" పదకొండు దాటుతోంది, మీ ఇంటోల్ ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు, తొందరగా బయలుదేరండి" అనాన్రు ఆయన.
"మూడు సంవతస్రాలుగా సూతుత్నాన్ సారున్. ఎపుప్డూ ఎవరితానా ఒకక్ పైసా భీ తీసుకోడు. కావలిసినోలుల్ రావాలే గానీరోజూ
మూడు లీటరల్ పెటోర్ల ఇలా ఊరికే ఇసాత్డు" అనాన్డు మజీద.
ఆ మాటలతో మరి ఇంకేమీ అనకుండా ఆయనకి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్పోయారు.
" ఖుషీ అయినదా సార, వచిచ్నుర్ కదా ఒకరు" అనాన్డు మజీద నవువ్తూ.
" ఇంకా ఐదు సీసాలునాన్యి, పనెన్ండులోపల ఎవరైనా వసాత్రో రారో?" అనాన్రాయన తనలో తానే అనుకుంటు నన్టుట్గా.
ఆయన అలా మాటాల్డుతూ ఉండగానే ఒక మధయ్వయసు దంపతులు తమ హోండా యాకిట్వా సూక్టర ని తోసుకుంటూ వచాచ్రు.
ఆవిడ పకక్న నడుసూత్నే ఆయనిన్ సాధిసోత్ంది.
" ఎపుప్డూ ఇంతే మీరు! ఓ రోజు ముందు చూసుకుంటే పోదా? ఇపుప్డింకా ఎంత దూరం నడవాలో ఏమిటో? ఆయసం వసోత్ంది
నడిచి నడిచి" అంటూ.
" నువువ్ండవే బాబూ, నీ శరీరానిన్ మోసుకోవడమే నీకు కషట్ం గా ఉంటే ఈ సూక్టర ని కూడా తోసుత్నాన్ను, నా మాటేవిటి? అయినా
రోజూ పొదుద్నేన్ లేచి వాకింగ కి వెళళ్మంటే ఏదో ఒక వంక పెటిట్ ముసుగు పెడతావు తపప్ నిదర్ లేవవు కదా! లేచి నడిసేత్ ఇంత శర్మ ఉండదు
కదా" అంటునాన్డాయన.
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" సరేల్ండి, ఇపుప్డు నా వాకింగ గురించిన చరచ్ ముఖయ్ం కాదు, ముందు సూక్టరోల్కి పెటోర్ల ఎలా వసుత్ందో? ఆ సంగతి
ఆలోచించండి, " ఎదేద్వాగా అంటూనే,
" ఇంక నడవడం నా వలల్ కాదు, ఇదిగో ఆ బస సాట్ప లో కూరుచ్ంటాను, పెటోర్ల తిపప్లేవో మీరే పడండి" అంది.
మజీద ని టీ కొటుట్నీ చూసూత్నే " హమమ్యయ్! ఓ టీ ఇవువ్ నాయనా, గొంతు ఆరిపోయింది" అందావిడ వగరుసూత్..
" నీ బుదిధ్ పోనిచుచ్కునాన్వు కాదు, కనీసం టీ అయినా నాకు కూడా చెపప్వా? బంక దాకా వెళళ్మనాన్వు, అసలెకక్డుందో? వెళిళ్నా
అది తెరిచి ఉంటుందో లేదో? నా దగగ్ర ఒకక్ ఖాళీ సీసా కూడా లేదు. " తనలో తనే అనుకుక్ంటునన్టుట్గా అంటూ " అందుకే ఓ గంట
ముందే బయలుదేరుదాం అనాన్ను, నువేవ్ మా అకక్ని కలిసి నెలయింది, మా పినిన్ చూసి చానాన్ళళ్యింది అంటూ కబురేల్సుకుంటూ తిషట్
వేశావు, ఇపుప్డు చూడు " అనాన్డాయన.
" ఈయనకూడా ఓ టీ ఇవువ్ నాయనా, "అని మజీద తో అంటూనే, " మనం ఈ వూరి చివర ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్కా మా
వాళళ్నిదివరకు లా కలవలేకపోతునాన్ను కదా అని ఓ గంట ఉందామనాన్ను, అదీ తపేప్నా? అయినా మీరు పెటోర్ల పోయించుకోకుండా
ననన్ంటారేం? "అని ఎదురుదాడికి దిగిందావిడ.
" టీ తీసుకోండి" అంటూ ఇదద్రికీ చెరో గాల్స ఇచిచ్ కామేశవ్రార్వు వైపు చూసి నవావ్డు. వారి సంభాషణని నవువ్తూ వింటునన్ ఆయన
కూడా లేచి వారిదగగ్రకొచిచ్
" ఇంత రాతిర్ వేళ మీరిబబ్ంది పడదుద్ కానీ, టీ తాగి మీ పెటోర్ల టాంక తెరవండి " అంటూ తన బాగ లోంచి మరొక సీసా, గళాళ్
తీసి జాగర్తత్గా పెటోర్ల పోసి మళీళ్ పాత బటట్తో తుడిచి సీటుని మూసేశారు. ఆయనా పని చేసుత్ంటే ఇదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు.
" ఇదేదో కొతత్ బిజినెసేస్మోనండోయ, ఒకరు టీ, మరొకరు పెటోర్ల" అందావిడ రహసయ్ంగా భరత్తో.
'అవునూ, కాదూ' లకి మధయ్సథ్ంగా తల ఊపాడు ఆయన. ఎంతో హుందాగా పెదద్మనిషిలా కనిపిసుత్నన్ ఆ పెదాద్యనిన్ చూసేత్ అతను
బంకులదగగ్రనుంచి పెటోర్ల కొనుకొక్చిచ్ ఇలా అవసరమునన్ వారికి పెటోర్ల సాయం చేసి పర్తిఫలంగా లీటరుకు ఐదో, ఆరో అడిగే రకంగా
కనిపించలేదు. అలా అని ఊరికే ఇసాత్రని అనుకోవడానికి నమమ్కం కుదరడం లేదు, అసలే పెటోర్ల ధరలు భగ భగా మండుతునన్ ఈ
రోజులోల్. ఏమనాలో తోచనటుట్ అలాగే నిలుచ్ండి పోయాడు.
" అలాగే నిలుచ్నాన్రేం, టీ అతనితో పాటు ఆ పెదాద్యనకి కూడా డబుబ్లిచేచ్యండి, నిదర్ వసోత్ంది" అందావిడ ఆవులిసూత్.
అపప్టికే కామేశవ్రార్వు మజీద దగగ్రకి వెళిళ్ సూట్ల మీద కూరుచ్నాన్ రు తను కూడా టీ తాగుతూ.
" మీ డబుబ్లు" అనాన్డు నసుగుతూ వచిచ్నాయన
" వదద్ండి, నేను డబుబ్లు తీసుకుని ఇవవ్ను, బాగా అవసరం అనుకునన్వారికి ఉచితంగా ఇసాత్ను, ఇదేమీ నా బిజినెస కాదు"
అనాన్రాయన పర్తిగా.
" అరధ్మయిందండి మిమమ్లిన్ చూసూత్నే, అరధ్ం కానిదొకక్టే ఎందుకీ రాతిర్వేళ పనిగటుట్కుని ఇలాంటి సహాయం చేసుత్నాన్రు? "
అనాన్డాయన.
"సహాయం చెయయ్డానికి పనిగటుట్కోవడం ఏముంటుందండీ? రిటైరయిన నాటినించీ ఎదైనా చెయాయ్లని తాపతర్యం. కొడుకూ,
కోడలూ ఉదోయ్గాలకి వెళేళ్ ఇలుల్, పొదుద్నన్ పూట మనవల ఆలనా, పాలనలోల్ టైము గడిచిపోతుంది. అందుకని రాతిర్ వేళ ఏదో నాకు తోచినది"
అనాన్రాయన.
" అవుననుకోండి, ఏదో మంచినీళిళ్చిచ్నటుట్ ఇలా పెటోర్ల దానమా? అదీ రోజూనా? "అనాన్డాయన.
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నవావ్రు కామేశవ్రార్వు. " నాకూ మీ లాంటి అనుభవాలే లెండి వాటిలోల్ంచి వచిచ్న ఆలోచనే ఇది. బాగా పొదుద్పోయింది, పాపం
ఆవిడ అలిసిపోయారు. వెళిళ్ రండి, మరోసారి మీకు పెటోర్ల అవసరం పడితే అపుప్డు చెపుప్కుందాం ఈ కబురుల్ అనాన్రు" నవువ్తూ.
" కారణమేదైనా ఈ రాతిర్ మీరు చేసిన సహాయం మరిచ్పోలేను, పర్తిఫలంగా ఏమీ వదద్ంటునాన్రు, అదే మొహమాటంగా ఉంది"
అనాన్డాయన.
" సినిమా సైట్లోల్ చెపుత్నాన్ననుకోపోతే మీరు ఎపుప్డైనా ఒకరికి మీరు తీసుకునన్ సహాయానన్ందించండి చాలు" అనాన్రు కామేశవ్రార్వు.
అలా ఆయనకి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ ఆ దంపతులిదద్రూ బయలుదేరారు.
" పనెన్ండవడానికింకో పావుగంటుంది, ఈ రోజుకింతే! అనుకోవాలి మజీద. నీ చాయ లు బానే జోరుగా పోయాయి కదూ"
అనాన్రాయన.
" ఔ సార, చాయ లదేముంది, వచేచ్ పోయేవారికెవరికైనా చా బడీడ్ కనిపిసేత్ తాగబుదద్వుతుంది కదా" అనాన్డు, మెలిల్గా షాపు
మూసెయయ్డానికుపకర్మిసూత్.
" నా చాయిలకదిసిపెటట్ండి, మీ పెటోర్ల కదేంటి?ఈ రోజు నాకు పూరా సెపప్ండి. ఎపుప్డడిగినా దాటేసాత్రు. " అనాన్డు
" అందులో ఏముందిలే? మజీద, మాములు కధే!" అనాన్రాయన.
" ఇలాగే ఒకరాతిర్ నేనూ నా భారయ్ సెకండ షో సినిమా చూసి వసుత్నాన్ము. మేము సినిమాలకి వెళేళ్ది తకుక్వే అయినా అది మంచి
హిందీ సినిమా అని వెళాళ్ము. అనీన్ ఎంతో పదధ్హ్తిగా చేసే నేను పెటోర్ల విషయం వచేచ్సరికి ఎందుకో అశర్దధ్ చేసేవాడిని. అలా మూడు
నాలుగు సారుల్ ఇబబ్ంది పడాడ్ను, అలాంటిదే అయియ్ంది ఆ రోజు.. చినన్గా జలుల్ పడుతోంది. చీర తల మీద కపుప్కుని నా పకక్నే నా భారయ్
కామాకిష్ నడుసోత్ంది. నేను నా సూక్టర, ఇదిగో ఇదే తోసుకుంటూ నడుసుత్నాన్ను. కనుచూపు మేరలో బంక లేక ఆ రాతిర్ దాదాపు మూడు
కిలోమీటరుల్ నడిచాము. అదృషట్వశాతూత్ వరష్ం పెదద్దదవలేదు. కొంచం మోకాళళ్ నెపుప్లునన్ కామాకిష్ పాపం ఆ చలిలో, చినన్ వరష్ంలో
నడిచిన నడకకి మూడు రోజులు పడకేసింది. ఐతే ఇందాకటి ఆవిడలా కాదు, నా అశర్దద్ తెలిసి కూడా ననున్ ఒకక్ మాట అన లేదు అనుకో! "
అనాన్రు.
"అడిగావు కదా అని చెబుతునాన్ను, రెండో సారి మా అబాబ్యి ని పరీక్షకి తీసుకెళాళ్లి, ఆ రోజెందుకో పెటోర్ల బంకులు, ఆటోలు
బంద. ఇంటిదగగ్ర బయలుదేరినపుడే నాకనుమానం వచిచ్నా, బంద కారణంగా మరో దారిలేక "సరిపోతుందిలే' అని నాకు నేనే ధైరయ్ం
చెపుప్కుని బయలుదేరాము. మధయ్ దారిలో మామూలే, పెటోర్ల అయిపోయింది. వాడు చూసేత్ పరీక్షకెళాళ్కి, ఎకక్డా ఒకక్ బంకు తెరిచి లేదు.
ఆరోజు నేను పడినంత కంగారు బహుశా ఎపుప్డూ పడి ఉండను. ఇంతలో మా అవసథ్ చూసిన ఒక సూక్టరతను పాపం తన బండి ఆపి, చినన్
పైపుతో నోటిలోకి పెటోర్ల పీలిచ్, తనదగగ్రునన్ చినన్ సీసాలో పోసి మరీ నాకిచాచ్డు. దానివలేల్ మేము సరి అయిన టైముకి పరీక్ష హాలుకి
చేరగలిగాము. ఎపుప్డూ లేనిది, ఆరోజున మాతర్ం కామాకిష్ ననున్ కేకలేసింది.
" ఆటోలు, పెటోర్ల బంకులూ బంద ఉనన్ వేళ కూడా చూసుకోరా? ఆలసయ్మైతే పిలాల్డి పరీక్ష ఏమయేయ్ది? ఏడాదిపాటు చదివిన
చదువు" అంటూ..
అపప్టినించీ, ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డూ పెటోర్ల విషయంలో అశర్దధ్ చూపలేదు నేను. అందుకే నలుగురికీ ఎదైనా పనికి వచేచ్ పని
చెయాయ్లని అనుకునన్పుప్డు నాకొచిచ్న మొదటి ఆలోచన ఇదే.
ఎనోన్ కారణాల వలల్ మధయ్లో పెటోర్ల అయిపోవడం, నాలాంటివారు ఇబబ్ంది పడడం నాకు తెలుసు. అదీకాక, ఊరికి కాసత్
దూరంగా ఉనన్ కాలనీలు మావి, ఇకక్డ ఇంకా అనిన్ సౌకరాయ్లు లేవు. అదీ ఒక కారణం. పగలైతే ఎలాగోలా పని కానిచుచ్కోవచుచ్, ఆటోలో
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వెళోళ్, ఎవరినైనా సహాయం అడిగో. అదే రాతిర్వేళైతే ఎంత కషట్ం? అందుకే రాతిర్ పూట ఎంచుకునాన్ను. మనవలుండడం కూడ ఒక కారణం
అనుకో. పెరిగే వయసుతో తరిగే నిదర్ వరంగా ఇచిచ్న కాసత్ ఎకుక్వ సమయానిన్ ఇలా వినియోగించాలని నిరణ్యించుకునాన్ను.
కామాకిష్ రోజూ తిడుతూనే ఉంటుంది, ఆవిడ బాధంతా ఆ ఆరోగయ్ం గురించే అనుకో. డబుబ్ గురించి కాదు పాపం. నా కొచేచ్ పెనష్న
లోంచి ఖరుచ్ పెడతాను. అయినా ఇదేం పెదద్ ఖరుచ్ కాదులే! దేవుడిచిచ్నంతవరకూ మా పరిసిథ్తి బావుంది కదా! మన పేరున నలుగురు
ఇబబ్ంది పడకుండా ఉంటే ఎంతో సంతోషం కదూ! అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ం”
" రోజూ ఎనిమిదింటికి దుకాణం బంద చేసి ఎలిల్పొయేటోడిన్, మీరొచిచ్నాక భోజనం చేసి మళీళ్ రెండు గంటలు ధందా
చేసుకుంటునాన్, తముమ్డి సదువుకి పనికొసోత్ంది" అంటావు కదా, అది ఇంకా సంతోషమో చెపుప్! ఇంతకంటే సంపదలునాన్యా? ఇదే ధనం
కదూ, ఇంధనం ఇసుత్నన్ ధనం.. పనెన్ండవుతోంది, ఈ రోజుకి మన డూయ్టీ అయిపోయింది. బయలుదేరదాం పద.." అంటూ లేచారు. వెనకే
టీ కొటుట్ తాళం వేసి మజీద కదిలాడు.
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