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ఏటి ఒడుడ్న నీటిపూలు

రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్
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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
శాంతమమ్ ఉదయం లేసూత్నే శంకరం పకక్ ఖాళీగా ఉండటం చూసింది. 'వీడింత పెందరాళే ఎందుకు లేచాడు?' అనుకుంటూ
పెరటిలోకి వెళిళ్ంది. పెరటిలో లేదు. ఆవిడికి కొదిద్గా భయం వేసింది. భానుమతిని లేపి, "శంకరం ఎకక్డికి వెళాళ్డు?" అంది.
భానుమతి ఆశచ్రయ్ పోయింది. "పెరటోల్ ఉనాన్డేమోనమామ్" అంటూ బయటికి వచిచ్ంది.
"పెరటోల్ లేడమామ్" అంది శాంతమమ్ భయాందోళనలతో, వీళళ్ మాటలు వినిపించి చారుమతి, మాలతి లేచారు.
సంగతి వినన్ చారుమతి గుండె ఒకక్సారి భయంతో కంపించింది. రాతిర్ తను అవివేకంగా కోపంతో తిటిట్న తిటల్కి శంకరం మనసుస్
చెదిరి ఆతమ్హతయ్ లాంటిదేమీ చేసుకోలేదుకదా?
పైకి మాతర్ం తలిల్కి ధైరయ్ం చెపాప్లనే ఊహతో అంది. "ఎకక్డికి వెళతాడమామ్? మునుపు ఒకసారి రాతిర్ అంతా ఇకక్డో తిరిగి
వచాచ్డు, జాఞ్పకం లేదూ? ఇపుప్డూ అలాగే వసాత్డు. నువేవ్ం గాభరా పడకు."
"అనన్ పకక్ మీద ఎఱఱ్ దుపప్టీ ఏదమామ్?' అంది మాలతి. అందరు అపుప్డే శంకరం పకక్ గమనించారు. శంకరం పకక్ మీద వేసిన
ఎఱఱ్ దుపప్టీ, కపుప్కునే గళళ్ దుపప్టీ, దిండూ లేవు. పకక్ దగిగ్రికి వెళిళ్న మాలతీ ఒక చీటీ చూసింది. అందులో శంకరం ఉతత్రం రాసి
పెటాట్డు.
"అమమ్కు,
నేను ఉదోయ్గం కోసం వెళుతునాన్ను. ఉదోయ్గం దొరికితే గాని ఇంటికి రాను. మీరు ఏమీ కంగారు పడకండి.
శంకరం"
మాలతి ఉతత్రం తలిల్ చేతికి ఇచిచ్ంది. ఉతత్రం చూసి భోరుమని ఏడిచ్ంది శాంతమమ్. "నా బాబు ఎకక్డికి వెళాళ్డో, ఎలా వెళాళ్డో,
ఎపుప్డు తిరిగి వసాత్డో?" అంటూ శోకాలు పెటిట్ంది. ఆవిడికి చారుమతి మీద కోపం కటట్లు తెంచుకు వచిచ్ంది.
"నీ వలేల్ శంకరం ఇలుల్ విడిచి వెళిల్ పోయాడు. ఎంతెంత మాటలనాన్వు! మీ మాటలకే బాబు మనసుస్ వరిగి వెళిల్ పోయాడు. నాలుగు
రాళుళ్ సంపాదిసాత్నని మరీ అంత పొగరా నీకు!"
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"అబబ్! ఊరుకో అమామ్! నీకు తెలియకుండానే పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డుతునాన్వు. మాసాట్రిని అడుగుదాం. ఉండు. ఆయన శంకరానిన్
తీసుకు వసాత్రు" అంటూ ఓదారిచ్ంది భానుమతి.
చారుమతి వెంటనే శంకరం రాసిన చీటీ తీసుకుని చుటూట్ తిరిగి రామారావుగారి గదికి వెళిల్, తలుపు కొటిట్ంది.
నిదర్పోతునన్ రామారావుగారు, "మాసాట్రూ" అనన్ ఆడ గొంతుక విని, లేచి తలుపు తీసి చారుమతిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
చారుమతి నిదర్ లేచింది లేచినటేట్ వచేచ్సింది. రేగిన జుతుత్, నిదర్ కళుళ్.
"ఏమండీ? ఏం కావాలి?" అనారు రామారావుగారు.
"మా శంకరం ఈ చీటీ పెటిట్, ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయాడండీ" అంది చారుమతి చీటీ ఇసూత్.
'అరెరే! ఇలా ఎందుకు చేశాడు?
చారుమతి ఏమి మాటాల్డలేదు.
"నినన్ రాతిర్ పదిగంటలకి నా దగిగ్రికి వచిచ్ ఇరవై రూపాయలు ఉంటే ఇమమ్నాన్డు. ఇంటికి అవసరమేమోనని ఇచాచ్ను. ఇలా
చేసాత్డని అనుకోలేదు" అనాన్రు రామారావుగారు.
"అమమ్ చాల దిగులు పడుతూందండీ, శంకరం ఏమై పోతాడోనని." చారుమతి దిగులుగా చెపిప్ంది.
"అమమ్ని దిగులు పడవదద్ని చెపప్ండి. శంకరం ఉదోయ్గం కోసమై వెళిల్ ఉంటాడు. అయినా నేను సేట్షన కీ, బస సాట్ండుకీ వెళిల్
చూసాత్ను, ఎకక్డైనా ఉనాన్డేమో!"
రామారావుగారు బటట్లు మారుచ్కుని చెపుప్లు వేసుకు బయటికి వెళాళ్రు. చారుమతి ఆ సంగతి తమ ఇంటి భాగానికి వచిచ్ తలిల్తో
చెపిప్ంది.
చారుమతి సూక్లుకి వెళళ్లేదు. మాసాట్రి కోసం ఎదురు చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు అంతా.
చారుమతి 'శంకరానిన్ ఎందుకు తిటాట్నా' అని మథనపడింది. ఏదో తపుప్ చేశాననన్ భావం పీడిసూత్ంది. భానుమతి దగిగ్రికి వెళిల్
కూరుచ్ంది.
"భానకాక్! నేను చాలా తపుప్ చేశాను కదూ? శంకరానిన్ అలాంటి మాట అనకుండా ఉండవలిసింది. అమమ్కి చాలా కషట్ం
కలిగించాను."
"నువువ్ అనన్దానిలో కూడా తపుప్ లేదు చారూ!"
"ఏమో అకాక్! నినన్ శంకరానిన్ ఏదో కోపంలో అనేశాను. కాని ఇవావ్ళ బాధ పడుతునాన్ను. డబుబ్ ఇబబ్ందులు ననున్ కఠినురాలిగా
మారేచ్సుత్నాన్యి. నేను తెచిచ్న జీతంలో సగం మామమ్ మందులకే ఖరుచ్ అవుతూంది. ఆవిడ మందులు లేకపోతే మనం డబుబ్కి ఇంత
ఇబబ్ంది పడం."
"నువేవ్ం బాధ పడకు. శంకరం ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని కేష్మంగా ఇంటికి వసాత్డు" అంది భానుమతి. నినన్ వినన్ మాసాట్రి కథే
శంకరానిన్ ఈ పనికి పోర్తస్హించిందని, శంకరం అభివృదిధ్కి వసాత్డని నమిమ్ంది భానుమతి.
నినన్ జరిగిన సంగతులు ఏమీ తెలియని చారుమతి మాతర్ం, 'అకక్కి ఎంత ధైరయ్ం! ఎంత నిశిచ్ంత!' అనుకుంది.
మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలవుతూ ఉండగా రామారావుగారు వచాచ్రు. ఆయన గది తలుపు చపుప్డు వినగానే చారుమతి, మాలతి
బయటికి వచాచ్రు.
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"ఎకక్డా లేడండీ. నేను సవ్యంగా సేట్షన కి, బస సాట్ండుకీ వెళిల్ చూశాను. కాని మీరేం భయపడకండి. శంకరం తొందరలోనే
వచేచ్సాత్డు" అనాన్రు రామారావుగారు.
"ఆ మాట మీరే మా అమమ్తో వచిచ్ చెపప్ండి, మాసాట్రూ. ధైరయ్ంగా ఉంటుంది ఆవిడికి. మా మాట కొటిట్ పారేసూత్ంది" అంది
చారుమతి.
మాసాట్రు అకక్చెలెల్ళళ్తో కూడా లోపలి ఇంటోల్కి వెళాళ్రు. శాంతమమ్ శోక దేవతలా వంటింటి గుమమ్లో కూరుచ్ని ఉంది.
"అమామ్! మీరు ధైరయ్ంగా ఉండండి. శంకరం మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని తొందరలోనే మీ దగిగ్రికి వసాత్డు. శంకరానిన్
గురించి మీరు బెంగ పెటుట్కోకండి. కురర్వాడు బుదిద్మంతుడు, తెలివైన వాడూను. పైకి వసాత్డు" అనాన్రు రామారావుగారు.
తమ ఇంటోల్ ఆరునెలలబటీట్ అదెద్కు ఉంటునాన్, ఆయనతో ముఖాముఖీగా మాటాల్డటం శాంతమమ్కి అదే పర్ధమం.
ఆతీమ్యుడిలా వచిచ్ ఆపాయ్యంగా తనకి ధైరయ్ వచనాలు చెపప్గానే శాంతమమ్కి కొంచెం భయం తగిగ్, మనసుస్ కుదుట పడింది.
ఆయన వెళళ్గానే, "నాకే ఇలాటి తముమ్డు కాసత్ సుఖాలలో ఆదుకునే వాడుంటే, నా సంసారంలో ఇనిన్ పాటుల్ ఉండేవా!" అనుకుంది
శాంతమమ్. ఆ మాట గటిట్గానే అంది.
"అవును, ఇంత మంచి మామయయ్ ఉంటే కొండంత ధైరయ్ం మనకి" అంది చారుమతి.
అపప్టిదాకా అపరిచితులుగా ఉండిన ఇంటివారికి, రామారావుగారికి మధయ్ గోడ తొలగించినటల్యి పరిచయం ఏరప్డింది. ఇంటికి
ఆయనే మగదికుక్, సేన్హితుడు అయాయ్రు. ఇంటోల్ ఏ కషట్ం, ఏ ఇబబ్ంది కలిగినా శాంతమమ్, "బాబూ" అంటూ, చారుమతి "మాసాట్రూ"
అంటూ రామారావుగారితో చెపిప్ సలహా అడిగేవారు. మాలతి చనువుగా వెళిల్ మాసాట్రి దగిగ్రినించి పతిర్కలు, పుసత్కాలు తెచుచ్కునేది.
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ఆ రోజు ఆదివారం. మధాయ్హన్ం పదమ్ తన గదిలో కూరుచ్ని చదువుకుంటూ ఉంటే, మాధవరావు గది గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్
నిలబడాడ్డు. మొదటిసారిగా తన ఎదురుగా వచిచ్ నిలుచునాన్ భరత్ను చూసి తడబాటుతో లేచి నిలుచుంది పదమ్.
"నా ఫెర్ండ వచాచ్డు. కాఫీ తీసుకురా. మంచి చీర కటుట్కుని మరీ రా" అని గిరుకుక్న తిరిగి వెళిళ్పోయాడు మాధవరావు.
పదమ్ ఆశచ్రయ్పోయింది. "మంచి చీర కటుట్కురా" అని చెపాప్లా? తనకి తెలియదా!
కాఫీ కలుపుతూంటే ఎనోన్ ఆలోచనలు వచాచ్యి. గులాబీరంగు పులావ్యిల చీర కటుట్కుని, కాఫీ కపుప్లు టేర్లో పెటిట్ మాధవరావు
గదిలోకి వెళుతూంటే కాంతమమ్ కోడలిన్ ఆశచ్రయ్ంగా, కోపంగా చూసింది.
"ఈవిడ నా భారయ్, పదమ్" అని పరిచయం చేశాడు మాధవరావు, సేన్హితుడికి.
పదమ్ నమసాక్రం చేసి తలవంచుకుని బయటికి పోబోతూ ఉంటే, "చూడండమామ్" అంటూ అతను ఆపాడు.
"మాధవుడు సగం పరిచయమే చేశాడు. ననున్ మీకు పరిచయం చెయయ్నే లేదు. నా పేరు మూరిత్. మేం ఇదద్రం చినన్తనం నించి
సేన్హితులం. మీరు కొంచెం కూరుచ్ంటే మా మాధవుడి చినన్పప్టి కథలు చెబుతాను" అనాన్డు మూరిత్.
పదమ్కి మూరిత్ చనువుగా మాటాల్డటం ఎంతో సంతోషం కలిగించింది. కాని భరత్కి ఇషట్మో కాదో! పదమ్ తటపటాయిసూత్ భరత్ ముఖం
వంక చూసింది.
"ఇంటోల్ పని ఏమైనా ఉందా? మధాయ్హన్ం పనేం ఉంటుంది?" అనాన్డు మూరేత్ తిరిగి.
"పనేం లేదు" అంది పదమ్ మెలిల్గా.
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"అయితే ఇకనేం! కూరోచ్ండి. మీరు మాధవుడి వంక చూడకండి. వాడి చినన్తనం అంతా చెపేప్సాత్నని వాడి భయం. మిమమ్లిన్
కూచోనివవ్డు." మాధవరావు వీపుమీద ఒకటి చరుసూత్, నవువ్తూ అనాన్డు మూరిత్.
పదమ్ పెదవుల మీద ఇనాన్ళళ్కి చిరునవువ్ మెరిసింది. అకక్డే కూరుచ్ంది.
"వీడమామ్... మా మాధవుడు... చినన్పప్టి నించీ 'అమమ్కూచి' అనుకో. ఎపుప్డూ అమమ్ కొంగు పటుట్కుని తిరిగే వాడు. టి.నగర లో
మేం వీళళ్ ఇంటి పకక్ ఇంటోల్నే ఉండేవాళళ్ం. బడినించి ఇంటికి రాగానే మేం అంతా ఆడుకోడానికి గౌర్ండుస్కి పరిగెతేత్వాళళ్ం. వీడు మాతర్ం
అమమ్కి ఎదురుగా కూరుచ్నే వాడు. దొంగతనంగా మా గాంగ అంతా సినిమాలకి చెకేక్సే వాళళ్ం. మీ ఆయన మాతర్ం సతయ్ హరిశచ్ందుర్
డనుకో. సినిమాలకి కూడా అమమ్తోనే వెళాళ్లి అనేవాడు. 'అమమ్కూచి' , 'ఒంటిపిలిల్ రాకాసి' అని ముదుద్ పేరల్తో పిలిచేవాళళ్ం."
మూరిత్ ఆగాడు. పదమ్ వైపు తిరిగి నవువ్తూ, "మీ ఆయనిన్ వీడూ, వాడూ అంటునాన్నని కోపగించుకోకమామ్. మాధవుడు నాకు
చినన్పప్టినించీ తెలిసిన వాడే!" అనాన్డు.
"ఇంకా చాలు నీ చాడీలు. ఇందుకేనా మా ఇంటికి వసాత్నని పార్ణం తీసావు!" అనాన్డు మాధవరావు అసహనంతో.
"పోనీలే, నీ కథలు చెపప్నులే. వాడి గుటుట్ ఎకక్డ బటట్బయలు చేసాత్నేమోనని ఈ పర్బుదుద్డు భారయ్ని నాకు పరిచయం చెయయ్డానికి
కూడా భయపడాడ్డు. నేను పోరితే తీసుకు వచాచ్డు. రేపు నేను మళీళ్ వెళిల్పోవాలి. పదండి, మాటీన్ షోకి వెళదాం. ఇంకా గంట టైముంది.
అమామ్! మీరు తయారుగానే ఉనాన్రు కదూ! పదరా, మాధవా! నువువ్ బటట్లు వేసుకురా తొందరగా" అంటూ మాధవరావుని తొందర చేశాడు
మూరిత్.
పదమ్కి అయోమయంగా ఉంది. గుండెలోల్ ఏదో భయం. భరత్తో కలిసి ఎపుప్డూ బయటికి వెళళ్లేదు తను.
"ఇపుప్డు సినిమాలు ఎందుకురా? మంచి సినిమాలు ఏవీ లేవు" అనాన్డు కదలకుండా మాధవరావు.
"సినిమా చూడటం కాదురా ముఖయ్ం. పాత సేన్హితుడితో కాసేపు సరదాగా గడపటం కావాలి. నువువ్ ముందర లేసాత్వా లేదా!
లేకపోతే మీ ఆవిడ దగిగ్ర నీకు పరాభవం జరుగుతుంది" అంటూ మూరిత్ మాధవరావు మెడపటిట్ గెంటాడు. చేసేది లేక మాధవరావు బటట్లు
తీసుకుని వేరే గదిలోకి వెళాళ్డు.
అతను అలా వెళళ్గానే మూరిత్ అనాన్డు. "వీడెపుప్డూ యింతేనమామ్. బయటికి కదలమంటే పెదద్ గొడవ చేసాత్డు. నినున్ ఎపుప్డేనా
సినిమాలకీ, బీచీకి తీసుకు వెళతాడా?"
పదమ్ సమాధానంగా చినన్ నవువ్ నవివ్ంది. అతను నువూవ్, మీరూ అని కలగాపులగంగా సంబోధిసూత్ చనువుగా మాటాల్డుతూ ఉంటే,
ఎవరో అనన్యయ్తో మాటాల్డుతునన్టుట్ ఉంది.
"వీడు ఎకక్డికేనా తీసుకు వెళతాడని నాకేం నమమ్కం లేదు అమామ్. నువేవ్ మాధవుణిణ్ లేవగొటాట్లి. బలవంతపెటిట్, బయటికి ఈడుచ్కు
వెళిల్ బయటి పర్పంచంలో కూడా ఆనందం ఉందని చూపించాలి."
మూరిత్ చెపుతూ ఉండగానే మాధవరావు వచాచ్డు.
పదమ్ లోపలి వెళిల్ అతత్గారితో సినిమాకి వెళుతునన్టుట్ చెపిప్ంది. ఆవిడ ఏమీ మాటాల్డలేదు.
టాకీస్లోనూ, సినిమా హాలులోనూ భరత్ పకక్ కూరుచ్నన్పుప్డు మనసుస్ సంతోషంతో నిండి పోయింది పదమ్కి. సినిమా మొదలు
పెడుతునన్పుప్డు ఒక పంజాబీ అతను భారయ్ నడుం మీద చెయియ్ వేసి అతి జాగర్తత్గా జనంలో నించి తపిప్ంచుకుని తీసుకు రావడం చూసి,
'ఎంత అదృషట్వంతురాలు' అనుకుంది పదమ్. మాధవరావు మాతర్ం భారయ్ని తగిలితే ఎకక్డ అపవితర్ం అయిపోతానో అనన్టుట్ దూరంగా జరిగి
కూరుచ్నాన్డు.
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"పెళిల్ అయి రెండేళుళ్ దాటినా నీకు సిగుగ్ పోలేదు మాధవా" అనాన్డు మూరిత్ మెలిల్గా.
మౌనంగా ఉనన్ భారాభారత్లిన్ తన మాటలతో నవివ్ంచాడు మూరిత్. సినిమాలో లైటాల్రిప్, నూయ్స రీలు చూపిసూత్ంటే మూరిత్
మాధవరావుతో రహసయ్ంగా అంటునన్ మాటలు పదమ్కి వినిపించాయి.
"నీ భారయ్ని చూసిన మన సేన్హితులు చెపాప్రు, 'ఆవిడ అపస్రస. చాలా అందంగా ఉంటుంది'అని. కానీ నేను నమమ్లేదు. వాళుళ్
అతిశయోకుత్లు చెపప్లేదని ఇపుప్డు అనిపిసూత్ంది."
మూరిత్ని మధయ్ దారిలోవదిలేసి పదమ్, మాధవరావు ఇంటికి వచాచ్రు. లోపల తలుపు వేసి ఉంది. మాధవరావు తలుపు కొడితే
కాంతమమ్ ఎంతకీ తలుపు తియయ్లేదు. "అమామ్! తలుపు తియియ్" అంటూ మాధవరావు గటిట్గా పిలిసేత్, పావుగంట గడిచాక వచిచ్ కాంతమమ్
తలువు తీసింది.
అతత్గారిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది పదమ్. ఆవిడ కళుళ్ ఎఱఱ్గా ఉబిబ్, కొనిన్గంటలుగా ఏడుసుత్నన్టుట్ ఉనాన్యి. చెదిరిన జుతుత్తో
దెయయ్ం పటిట్న మనిషిలా ఉంది. కోడలిన్ చూసూత్నే ఆవిడ పూనకం పటిట్నటుట్ మాటాల్డింది.
"మహ అపస్రసని నేనే ఉనాన్నంటూ టింగురంగామని మొగుడితో ఊరు తిరగడానికి బయలుదేరావే! లోకంలో నేనే అందగతెత్నని
అనుకుంటునాన్వా? ఏమిటా బోగం వేషాలూ, ఒళుళ్ కనిపించే చీరెలూనూ?"
పదమ్ని వీధిలోనే నిలబెటిట్ మాటలు సాగించింది కాంతమమ్. పదమ్కి సిగుగ్తో, భయంతో నోట మాట రాలేదు. అపుప్డే చీకటి
పడుతూంది. వీదిలో వచేచ్ పోయే జనం ఎకుక్వగా ఉనాన్రు. 'ఈ గొడవ విని చుటుట్పకక్ల అంతా చేరతారేమో?' అనుకుని అడడ్ంగా నుంచునన్
అతత్గారిని తపిప్ంచుకుని లోపలికి వెళిళ్ంది పదమ్.
"ఏమిటా మిడిసిపాటు! ఇంటోల్ పెదద్ముండ ఒకరిత్ ఉందని జాఞ్నమేమైనా ఉందా? నా ఎదురుగా మొగుణిణ్ రాసుకుంటూ సినిమాలకి
ఊరేగుతావా? మా రోజులోల్ మేం ఇవనీన్ ఎరుగుదుమా? నేను నీ కంటె లక్ష రెటుల్ బాగుండేదానిన్, తెలుసా?"
పదమ్ తన గదిలోకి వెళిళ్పోయి ఏం చెయాయ్లో తెలియక అలాగే గోడ నానుకుని నిలబడింది.
కాంతమమ్ హిసీట్రియా వచిచ్న మనిషిలా పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డుతూంది.
"అవును, సినిమాలకీ వెళతావు. షికారల్కి తిరుగుతావు. అనిన్ సరదాలూ తీరచ్డానికి నా కొడుకు ఉనాన్డుగా! పాతికేళుళ్ అషట్కషాట్లు
పడుతూ పెంచాను. వాడికేమైనా విశావ్సం ఉందా? ఇపుప్డు పెళాళ్ం కొంగు పటుట్కుని తిరుగుతాడు. నాకెవరునాన్రు సరదాలు తీరచ్డానికి,
సరసం చెయయ్డానికి నాకెవరునాన్రు? ఆ మహానుభావుడు మూడు నెలలు కాపరం చేసి, ననున్ బోడిముండని చేసి పోయాడు. తన దారి తను
చూసుకునాన్డు. పదిహేనేళళ్కే విధవరాలిని చేసేశారు అంతా!"
"అమామ్! ఆ మాటలనీన్ ఇపుప్డు ఎందుకమామ్? నీకు వచిచ్న కొరత ఏమిటి? ఊరుకో అమామ్! నేనునాన్ను నీకు. ఏడవకమామ్"
మాధవరావు తలిల్ కళళ్నీళుళ్ తుడుసూత్ పార్ధేయపడుతునాన్డు."నాకెవరూ లేరు బాబూ! ఎవరూ లేరు. అందరూ ననున్ అనాయ్యం చేసారురా.
నినున్ నా కడుపులో పడేసి తపుప్కునాన్డు మీ నానన్. ఇనాన్ళూళ్ నా రకత్మంతా ధారపోసి పెంచితే, ఇపుప్డు ననున్ అనాయ్యం చేసుత్నాన్వు నువువ్
నేను ఎవరికీ అకక్రలేదు!" వెకిక్వెకిక్ ఏడుసూత్ంది కాంతమమ్. మాధవరావు తలిల్ని ఓదారాచ్డు ఆవిడ కొడుకు భుజం మీద వాలిపోయి
విపరీతంగా ఏడుసూత్ంది. అరగంటకి కాని ఆవిడ ఏడుపు తగుగ్ ముఖం పటట్లేదు.
పదమ్ కొయయ్బొమమ్లా నుంచుని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ంది. చినన్పాపని బుజజ్గించినటుట్ మాధవరావు తలిల్ని ఓదారుసుత్నాన్డు.
ఏడిచ్ ఏడిచ్ సొమమ్సిలిల్నటుల్ పడుకుంది కాంతమమ్ ఆ రోజు ఎవరూ భోజనం చెయయ్లేదు.
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ఏటి ఒడుడ్న నీటిపూలు

పదమ్ పకక్మీద ఎంత దొరిల్నా నిదర్ పటట్లేదు. "అమమ్కూచి", "అమమ్ కొంగు పటుట్కు తిరిగే వాడు" అంటూ భరత్ని గురించి చెపిప్న
మూరిత్ మాటలు జాఞ్పకానికి వసుత్నాన్యి. దానికి తోడు అతత్గారి పర్వరత్న, అతత్గారి మనసత్తవ్ం, భరత్ మనసత్తవ్ం అరధ్ం కావడం లేదు. కోడలు
ఒకక్ రోజు కొడుకుతో సినిమాకి వెళితేనే చూసి సహించలేక పోతే, అతత్గారు కొడుకిక్ పెళిల్ ఎందుకు చేసినటుట్?
పదమ్కి హఠాతుత్గా ఏదో బోధ పడినటుట్ అయింది. తలిల్ ఎనిన్సారుల్ శోభనం మాట ఎతిత్నా అతత్గారు వాయిదాలు వేసింది ఎందుకో
ఇపుప్డు తెలుసూత్ంది. కానీ ఎనాన్ళీళ్ కాపరం? మదార్సు వచిచ్ ఏడాది పైన అయిపొయింది. బి.ఏ. మొదటి సంవతస్రం పాసై రెండవ
సంవతస్రంలోకి వచిచ్ంది. తన జీవితంలో మాతర్ం ఏ మారూప్ లేదు. భరత్కి తన ఎడల ఎటువంటి అబిపార్యమో తెలియదు. భరత్ పేర్మకి
నోచుకోలేదా? అందరికీ అందంగా కనిపించిన తను భరత్లో చలనం కలిగించ లేదా? జీవితమంతా అడివి కాచిన వెనెన్లేనా?
పెళిల్ అయి మూడేళళ్యినా మనసారా పేర్మగా "పదామ్!" అని ఒకక్సారీ పిలవని భరత్. తనని చూసి ఈరష్య్ పడి అసహియ్ంచుకునే
అతత్గారు, తన సుఖం కోసం రాతిర్ంబవళుళ్ ఆదురాద్ పడే తలిదండుర్లు.. ఎవరికీ సంతోషం కలిగించాలని బర్తుకుతుంది? తనవలల్ ఎవరికీ
సుఖం లేదు. జీవించి సాదించేది ఏమిటి?
ఎకక్డైనా, ఎలాగైనా చచిచ్పోతే బాగుండును. కాని చావుని గురించిన ఆలోచనలు తలీల్, తండీర్ గురుత్కు రాగానే ఆగిపోయాయి.
ఆశలనీన్ తనమీదే నింపుకుని, పేర్మంతా కుమమ్రించి, తన సుఖం కోసం అనీన్ తాయ్గం చేసిన తలిల్, తండిర్ కూతురు ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందని
వింటే ఎంత కుమిలి పోతారో! ఎంత కడుపు శోకం! కషట్మో, సుఖమో వాళళ్కోసం ఈ లోకంలో తాను జీవించి ఉండాలి.
ఏం చెయయ్లేక, ఎటూ పాలుపోక అసహాయురాలిలా దిండులో తల దూరుచ్కుని ఏడిచ్ంది పదమ్.
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