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భ
ర్ జోయ్త న్
" శుభర్ జోయ్తస్న్" గారు మొనన్ వచాచ్రుట దిలీప వాళిళ్ంటికి “ అంది ఒకరోజు ననున్ డినన్ర కి పిలిచినపుప్డు సురేష తో రేఖ.
ఆ పేరు!! వెయియ్మందిలో ఒకక్రికీ కూడా ఉంటుందో, ఉండదో? ఆ పేరు రేఖ నోటివెంట రాగానే ననున్ నేను మరిచ్పోయాను..
" శుభర్ జోయ్తస్న్ గారా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు సురేష... ఆ పేరు వినగానే నాలో కలిగిన ఉదేవ్గానిన్, ఉతాస్హానిన్ కొనిన్ క్షణాలే
అయినా సరే దాచుకోవడానికి చాలా కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది.
" యా, దిలీప కొడుకు బారసాలకి తపప్క రావాలి అని పటుట్బడితే, అది కూడా తను వెళిళ్, బర్తిమాలి, తీసుకువసేత్ వచాచ్రుట." అంది
రేఖ.
" శుభర్జోయ్తస్న్"!! అది తాతగారు పెటిట్న పేరేనా?? .. నానన్ పేరు వైనతేయ, పెదద్తత్ పేరు ' వింధాయ్వళి’ చినన్తత్ పేరు" శుభర్జోయ్తస్న్".
బాబాయ పేరు " వైశంపాయన".
మీకంత మంచి పేరుల్ పెటాట్రు తాతగారు, నాకు మాతర్ం ఇలాంటి నిఖిత అని పేరు పెటాట్రా? అని, నానన్తో ఎనిన్సారుల్ పోటాల్డిందో?
ఆ విషయాలనీన్ ఎనిన్సారుల్ గురుత్ చేసుకుందో? ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేదు.. ఇరవై ఐదేళుళ్గా కనిపించని మనిషి, వినిపించని పేరు ఇపుప్డు
ఒకక్సారిగా పలకరిసేత్ తటుట్కోవడం కషట్ంగానే ఉంది.. అది ఆనందమా, ఉదేవ్గమా, మరేదేనైనా?
" నైస!" అనాన్డు. సురేష.. మొతాత్నికి సాధించాడు దిలీప. ఎవరివలాల్ కానీది తను చేశాడు. ఆవిడ ఇలుల్ కదలడమంటే మాటలా? “
అనాన్డు.
వాళుళ్ మాటాల్డుకునేది వింటునాన్ను కాని మనసంతా ఏదో తెలియని భావనతో నిండిపోయింది.
“ఆవిడని, నేనొకసారి కలవాలి అనాన్ను” చపుప్న. “కలవగలనా? కలవవచాచ్?” అనాన్ను. నాలో నేను అనుకుంటునాన్ను
అనుకునాన్ను కాని బయటకి అనాన్ను అని అరధ్ం కావడానికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది.
' నిఖితా! ఎవరిని కలవాలంటునాన్రు? శుభర్జోయ్తస్న్ గారినా? ఆవిడ మీకు తెలుసా?" అడిగాడు సురేష.
" నాకు ఆ పేరు గల ఆవిడ ఒకరు బాగా తెలుసు..ఆవిడేమోనని అనుమానం వచిచ్ అడిగాను."అనాన్ను అపప్టికి తేరుకుంటూ.
" ఓ, తపప్కుండా, మీరు కావాలంటే వచేచ్ వీకెండ వెళాద్ం. నేను తీసుకెళాత్ను" అనాన్డు సురేష." ఆవిడ మీకు తెలిసినవారైతే
కలవవచుచ్ లేదంటే వెనకిక్ వచేచ్దాద్ం" అనాన్డు అతను.
ఆ మాటకి అతని పటల్ కృతజఞ్తతో నా మనసు నిండిపోయింది.
మూడు వారాల బిజినెస టిర్ప మీద వచాచ్ను అమెరికా కి. ఈసట్ కోసట్ నుంచి వెసట్ కోసట్ వరకూ ఉనన్ కల్యింటస్ లో కొందరితో
మీటింగ లు అవుతునాన్యి, మరికొనిన్ వచేచ్వారం ఉనాన్యి. నా సహోదోయ్గి సురేష, అతని శీర్మతి రేఖా ననెన్ంతో బాగా రిసీవ చేసుకోవడమే
కాక ఎంతో బాగా చూసుకుంటునాన్రు.
రేఖఅయితే పర్తీ రోజూ నాకు లంచ కూడా తయారు చేసి పంపేది. వదద్నాన్ వినదు. పర్తీ రెండో రోజుకీ ననున్ ఇంటికి భోజనానికి
పిలవడమో, లేదా ఏదైనా రెసాట్రెంట కి తీసుకువెళళ్డమో చేసుత్నాన్రు.., ‘మూడునన్రేళళ్ పాప వకుళతో అనీన్ నువేవ్ చేసుకోవాలి. ఉనన్ పనులు
చాలనటుట్ నా పని కూడా ఎందుకు” అంటే..
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‘ మేము ఇదివరకు ఒమాహా లో ఉండేవాళళ్ం, అకక్డ మాకు చాలా కొదిద్మంది తెలిసినవాళుళ్ ఉండేవారు. అకక్డనించి ఈ మధయ్నే
ఇకక్డికి మారాము. ఇకక్డికి వచాచ్కా మా ఇంటికి వచిచ్న మొదటి గెసట్ మీరు. పైగా ఒంటరిగా వచాచ్రు, బోర కొడుతుంది. మన అనే
వాళుళ్ంటే మనయ్ంలో కూడా బర్తికేయచుచ్ అని మా అమమ్మమ్ ఎపుప్డూ అనేది. అది ఎంత నిజమో నాకికక్డికొచాహ్చ్కా అనుభవం అవుతోంది
అంటూ నవివ్ “ అందుకని మేమేం చేసినా మీరు కాదనకూడదు”అంటూ ననున్ మాటాల్డనివవ్లేదు. అలా ఈ రెండు వారాలోల్నూ ఎంతో
దగగ్రయాయ్రు వాళిళ్దద్రూ.
భోజనం ముగించాకా ననున్ కార లో హోటల దగగ్ర దింపారు. రాతిర్ ఉండిపోమనాన్ నేను ఉండలేదు. కారణం నాతో నేను
గడపవలసిన సమయమది. ఆ పేరు నాలో రేపిన అలలు, వాళుళ్ చెపిప్న వివరాలు వినాన్కా రూఢి అయిన నిజాలు చాలు ననున్ ఈ రాతిర్
జాగారం చేయించడానికి.
"శుభర్ జోయ్తస్న్".. పేరంత అందంగా ఉండే చినన్ అతాత్ ఈ శుభర్జోయ్తస్న్? గత ముపైఫ్ ఏళళ్లోల్ ఏనాడు తమ ఇంటోల్ తలచుకోడానికి
ఇషట్పడని, ఎవరూ మరిచిపోని పేరు అది..
" మాకెంత తమాషాగా పరిచయం అయాయ్రో తెలుసా ? ఆవిడ. ఒకసారి వకుళ బాగా చినన్పిలల్గా ఉనన్పుప్డు పరుగున వెళిళ్
ఆవికడడ్ం పడింది వాల మారట్ లో. ఆవిడ పాపని చేతులోల్కి తీసుకుని అటూ, ఇటూ చూసి మేము కనబడగానే మాకపప్గించేశారు.
పొరపాటునైనా పలకరింపుగా కూడా నవవ్లేదు. అపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న మాకు మన దేశపు వారిని చూసేత్ ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది.
అందులో తెలుగు వాళళ్ని చూసేత్ మరీనూ. ఆవిడ అపర్యతన్ంగానే పాపని ముదుద్ చేసూత్ తెలుగులో మాటాల్డడం మేం వినాన్ం, కానీ
ఆవిడెందుకో మాతో తెలుగు కాదు కదా, అసలు ఇంగీల్ష లో కూడా ఏమీ మాటాల్డలేదు. పొడిగా థాంకస్ చెపిప్ వెళిళ్ పోయారు. ఆ తరావ్త
బర్హమ్ పర్యతన్ం చేసేత్ మాకూ, దిలీప అనే మా ఫెర్ండ కుటుంబానీన్ అపుప్డపుప్డూ కలిసేవారు. లేదంటే ఆవిడ పర్పంచంలో ఆవిడ ఉంటారు’
రేఖ మాటలు గురొత్సూత్నే ఉనాన్యి నాకు..
నాకు ఎనిమిదేళుళ్ంటాయేమో అపుప్డు! ఇంటోల్ జరిగిన గొడవ గురుత్ంది, దానికీ, ఆ తరావ్త అతత్ ఇంటోల్ కనబడకపోవడానికీ
సంబంధం ఉందనీ అరధ్ం అయింది. కానీ అదేమిటి? అనేది అరధ్ం కాలేదు. తాతగారూ , నానన్మామ్ చెపప్లేరు. నానాన్, అమామ్ చెపప్రు..
" అది చేసిన పని తలుచుకుంటేనే నాకు వళళ్ంత కంపరం ఎతిత్నటట్వుతుంది. ఇంత పరువుగల కుటుంబంలో పుటిట్ ఎలాంటి పని
చేసింది? ఈ పాపం ఊరికే పోదు?" అమామ్, పెదద్మామ్ మాటాల్డుకుంటూ ఉంటే వినబడేవి. చినన్వయసులో తెలియకపోయినా తరావ్త తేలిగాగ్నే
అరధ్ం అయింది... కానీ ఎలాఉందో? ఎకక్డుందో? అని ఎవరూ కనుకోక్లేదు, కలిసే పర్యతన్మూ చెయయ్లేదు. తనకంటే పదిహేనేళుళ్ పెదద్
అతత్..
నాలుగేళళ్ తనని ఎతుత్కుని " అతత్వడీ పూవువలె మెతత్నమామ్' అని పాడినది గురుత్ంది..
అనాన్నిన్ వెండి కంచంలో నెయీయ్ ఆవకాయ వేసి తను చెయియ్ కాలుచ్కుంటూనే, ఆరబెటిట్ తనకి పెటిట్నదీ గురుత్ంది. కలిపేముందు
ఎంత మంచి ఓణీ అయినా సరే దానితోనే తన పళెళ్ం తుడిచేది.
" అదేమిటే ? ఇనిన్ తువావ్ళుళ్ండగా, బంగారం లాంటి ఓణీ ఎందుకు పాడుచేసాత్వు?" అని నానన్మమ్ అంటే. “అమమ్లు కంటే ఓణీ
ఏమెకుక్వ.. నా తరావ్త ఇదే మనింటోల్, మన యువరాణి” అని అనడం గురుత్ంది.
ఇరవైరెండేళళ్ పోసట్ గార్డుయ్యేట తనకాక్వలసిన వాణిణ్, మనసుకి నచిచ్నవాణిణ్ వెతుకోక్వడం తపప్యింది ఇంటోల్. తాతగారి పరువు,
నానాన్, పెదద్నానన్ల సేట్టస, అమమ్,పెదద్మమ్ల హోదా అనీన్ పదిరెటుల్ పడిపోయాయి.
" పెదద్దానివవుతునాన్వ ఈ మాతర్ం అరధ్ం చేసుకోవూ" అనన్వారే " చినన్పిలల్వి, జీవితం గురించి నీకేం తెలుసు?" అనాన్రు.
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" ఆ మతుత్ దిగగానే నినున్ రోడుద్ మీద పడేసాత్డు ' అనాన్రు.
" వాడి హోదా ఏమిటి? మన అంతసేథ్మిటి? అనాన్రు.
“పాపిషిట్దానా, మా కంట పడకు ఇంకోసారి జీవితంలో” అనాన్రు.

“మన ఊరోల్నే ఉంచి హాయిగా పెళిళ్ చేసేత్ పోయేదానికి ఆ పటన్ంలో పెటిట్ చదువు చెపిప్ంచారు. అదే ఇలా వెరిర్తలలు వేసింది”
అనాన్రు
ఇంకా చాలా చాలా అనాన్రు. ఆడవాళుళ్ గొడవచేశారు. మగవాళుళ్ బెదిరించారు. ఇవనీన్ చాలా కాలం వరకూ తెలియలేదు.
తెలిసిందలాల్ నానన్ అతత్ మీద గటిట్గా అరవడమే. " ఇలాంటి తపుప్డూ పని మన ఇంటా వంటా లేదు పరువు తీసేశావు, చంపేసాత్ను
అనడమే".. అదీ పెదద్ అతత్దావ్రా..
ఢిలీల్ లోని జవహరాల్ల నెహూర్ యూనివరిస్టీ లో పీ.హెచ డీ చేశాడు. తరావ్త రీసెరచ్ కోసం అమెరికాలోని పర్ముఖ యూనివరిస్టీకి
వెళుత్నాన్డు. కనీసం అతని చదువూ, సంసాక్రం చూసైనా మనసు మారుచ్కోమనంది. కానీ ఎవరూ వినలేదు.. పెదద్తత్ చెపిప్న విషయాలివి.
“ మీ నానైన్తే మరీ, కనిపిసేత్ దాని పార్ణం తీసేసాత్డేమో అని నేనే ఇంటోల్ంచి పంపేశాను” అని ఆవిడ చెపిప్న తీరు ఇపప్టికీ గురుత్ంది
నాకు.
‘కేవలం మన కులం కాదు, లేద మన హోదాకి తగరు అనన్ విషయాలమీద ఎనిన్ వందల జంటలు వేరవవ్వలసి వచిచ్ందో అని
తలుచుకుంటేనే బాధగా ఉంటుంది అమమ్లూ! అందుకే నేను దానిన్ ధైరయ్ం చేసి వెళిళ్పోమనాన్ను. అనాన్నే కానీ ఆ తరావ్త నాకే భయం
వేసింది సుమా. ఎకక్డుందో?ఏమైందో? ఎలా ఉందో? ఒకక్ విషయం కూడా తెలీదు.
తపుప్ చేసింది అనే అంటాడు మీ నానన్ ఇపప్టివరకూ. ఒకక్రోజు కూడా ఆయన అభిపార్యంలో మారుప్ లేదు. అందరికంటే
ఆఖరుది, అలాల్రు ముదుద్గా పెరిగింది. దానిన్ చూడాలనన్ కోరికా లేదు ఇంటోల్ ఎవవ్రికీ అని గటిట్గా చెపప్లేను. అందరూ మనసులో
బాధపడేవారే. అకక్ను కనక ఎకక్డో అకక్డ సుఖంగా ఉంటుందని అనుకుంటాను అంతే" అంది పెదద్తత్ ..
అవనీన్ గురొత్చిచ్ ఏదో చెపప్లేని బాధ మనసులో సుళుళ్ తిరిగింది. ' అలరాస పుటిట్ళళ్ కాలం నాటినించీ ఇదే కధా? శుకర్వారం నేను
చూడబోయేది అతత్నేనా? ఎలా ఉందో?
నా ఎనిమిదేళళ్ వయసులో దూరమైన ఆమె ఇరవై రెండేళళ్కి, ముపైఫ్ సంవతస్రాలు కలిపితే వచేచ్ రూపానిన్ ఊహించుకోవడానికి చేసే
పర్యతన్ంలో ఎపుప్డో నిదర్ పటిట్ంది...
మరాన్డు గురువారం.. భారంగా గడిచాకా శుకర్వారం సాయంతర్ం బయలుదేరాం ఒమాహాకి.

సురేష మాటాల్డుతూ డైరవ

చేసుత్నాన్డు. రేఖ రాలేదు, వకుళని ఎకక్డికో తీసుకెళాళ్లని..
రెండు గంటల పర్యాణం తరావ్త ఊరికి బాగా దూరంగా ఒక మూల ఉనన్ చినన్ బొమమ్రిలుల్లాంటి ఇంటికి చేరాం. అకక్డునన్
ఇళళ్తో చూసేత్ అతి సాధారణంగా, అతయ్ంత పర్తేయ్కంగా ఉందా ఇలుల్.
బెల కొటాట్డు సురేష. నాలో అణువణువునా ఉదేవ్గం. నెమమ్దిగా తెరుచుకునన్ చపుప్డు, దాంతో పాటే వీచిన చందనపు పరిమళపు
అగరువాసన.
" సందేహం లేదు"
" ఎంత గంధం తీసాత్వే?చెకక్ ఇపప్టికే అరిగిపోయింది" నానన్మమ్ కేకలేసేది అతత్ని..
" గంధం రంగు చీరంటే నీకెంత ఇషట్మో కదా" అమమ్ అనేది.
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" పేరంటంలో గంధం నేను రాసాత్ను" అతత్ పోటాల్డి మరీ రాసేది.

" మైసూర సాండల సోప ఎంత బావుంటుందో, అనన్యాయ్ నాకదే కావాలీ !! నానన్ని అడిగేది.. ఇపుప్డు ఎదురుగా నిలబడిన
యభైరెండేళళ్ ఆవిడ వంటి మీదనించి తేలివసుత్నన్ అదే మంచిగంధపు వాసన..
" అతాత్!" అనాన్ను సంభర్మంగా..
సురేష చితర్ంగా చూశాడు మా ఇదద్రి వైపు.
" అమమ్లూ, ఎలా ఉనాన్వురా?" నోటిదాకా వచిచ్న మాటని అకక్డే ఆపి. హాయ సురేష!! రండి రండి, " రామామ్, రండి, రండి"
అంటూ ఆహావ్నించింది. ననున్ కళళ్నిండుగా చూసోత్ంది.. నోట మాట రావడం లేదో, మాటాల్డడం మరిచ్పోయిందో తెలీలేదు నాకు. లోపలకి
పరిగెతిత్నటుట్ వెళిళ్ " మంచి నీళుళ్" అంటూ వచిచ్ంది.
ననున్ తీసుకుని వచిచ్న సురేష ఆవిడనే చూసుత్నాన్డు.
"కాఫీ తాగి మరో అరగంట తరావ్త అతను వెళిళ్పోయాడు. మళీళ్ రెండురోజుల తరావ్త ఫోన చేసేత్, వచిచ్ తీసుకుని వెళతాను"
అంటూ..
మీకు తెలిసిన ఆవిడ, ఈవిడే కదా! అనాన్డు. వెళేళ్ముందు
నేను అవునంటూ “ రెండు రోజులు ఇకక్డే ఉంటాను అనాన్ను. అదావిడకి మీరే చెపప్ండి” అంటూ బాధయ్త అతని మీద పెటేట్శాను.
“ ఏం చెపాప్డో మరి! , ఆవిడ చినన్గా నవువ్తూ తల ఊపడం చూసి హాయిగా నిటూట్రాచ్ను.
‘నా ఎనిమిదేళళ్కి ముపైఫ్ కలిపితే ఉనన్ ఈ ఆకారానిన్ అతత్ గురుత్ పటిట్ందా? ‘అనన్ది అనుమానం అందుకే ఈ జాగర్తత్..
అతను వెళిళ్పోయాకా ఎనోన్ అడగాలి, ఎంతో మాటాల్డాలి అనుకునాన్ను కానీ ఒకక్టీ కుదరలేదు. ఆవిడ ననున్ తపిప్ంచుకుని
తిరగడం నాకు తెలుసోత్ంది. అవసరానిన్ మించిమాటాల్డకపోవడం ఇబబ్ందిగా ఉంది. లివింగ రూం లో దండ వేసి ఉనన్ నిలువెతుత్ మగమనిషి
ఫోటో నా కనుకొలకులోల్ కనీన్రుని నింపింది.
రెండు బెడ రూములూ, ఒక సన రూమూ ఉనన్ చినన్ ఇలల్ది. ఒక పాత కాలపు చినన్ కారు. పొదుద్నన్ లేసేత్, వంటా,
సంగీతం,పుసత్కాలూ, వాలంటరీ సేవ.. ఇదే ఆవిడ దినచరయ్..
తన కుటుంబానిన్ గురించి కానీ, తన అనాన్వదినలగురించి కానీ, అకక్ గురించి కానీ ఏమీ అడగలేదు ఆమె. నేను ఎనోన్రకాలుగా
పలకరించాలని చూసినా నా పర్యతాన్లు పెదద్గా ఫలించలేదు. 'ఆ' ' ఊ' లాంటి పొడక్షరాలు తపప్ పెదద్గా మాటలూ లేవు. తను చేసే సేవా
కారయ్కర్మాల గురించి మాతర్మే ఆవిడ ఉతాస్హంగా చెపిప్నది..
ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు. శనివారం రాతిర్ కుకక్ర ఒక పొయియ్ మీద పెటిట్ పపుప్ పులుసు పెడుతోంది. అది నా పార్ణమని ఆవిడకి
తెలుసు. గురుత్ పటిట్నా, నాకు తెలియకూడదని జాగర్తత్ పడుతోంది..
కానీ నా ఇషాట్లనేమీ మరిచ్పోలేదు. రాతిర్ నా గదిలో నీలపు దుపప్టి వేసుంది.పకక్న గాల్స లో మంచినీళుళ్. పిపప్ర మెంట.. అది
చూడగానే నాకొచిచ్న దు:ఖానిన్మాటలోల్ చెపప్లేను. చినన్తనాన రోజూ అతత్ పకక్నే పడుకునే నా అలవాటుల్ ఆమెకొకక్దానికే తెలుసు. “ పళుళ్
పాడవుతాయి పిపప్రమెంట తిని పళుళ్ తోముకోకపోతే" అని మరీ బర్ష చేయించేది నాతో.
ఇంక ఊరుకోవడం నావలల్ కాలేదు. ఏదో ఒకటి తేలుచ్కోవాలి అనే నిరణ్యించుకునాన్ను..
అందుకే చివరి అసత్రంగా " అతత్లూ, ఆవకాయ అనన్ం పెటట్వూ!! " వంటింటి గోడకి ఆనుకుని అడుగుతునన్ ననున్ విపాప్రిన కళళ్తో
చూసింది అతత్.. నువువ్ ననున్ అమమ్లూ అంటే నేను నినున్ అతత్లూ అంటాను" అనాన్నుట, అపప్టినించీ అతత్లే నాకు.
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" అమమ్లూ!! మళీళ్ అడుగు, ఏమనాన్వు?ఇంకోసారి పిలు" అంది ఆవిడ..

" నేను పిలవడం సరే, నువువ్ ఏమని పిలిచావో అది చెపుప్. రెండు రోజులు పటిట్ందా? ఈ మాటనడానికి!! ఇలా పిలవడానికి.. ఇనిన్
గంటలు పటిట్ందా? అనాన్ను కినుకగా..
అపప్టికే అతత్ కళళ్లోల్ నీళుళ్.. ఇదీ అని చెపప్లేని భావంతో కురుసుత్నన్ కనీన్ళుళ్..
అధాటుట్న వచిచ్ ననున్ కౌగలించుకుంది.
తడిసిపోయాను ఇనాన్ళూళ్ దూరమైన ఆ పేర్మలో,
ఒదిగిపోయాను చినన్పుప్డు ననున్ అమమ్ తరావ్త అంతగా పేర్మించిన ఆ మనసులో..
అమమ్లూ, అమమ్లూ.. అదొకక్టే వినిపిసోత్ంది. అతొత్కక్రేత్ కనిపిసోత్ంది, ఆమె పేర్మొకక్టే మనసుకి తెలుసోత్ంది.
" ఎందుకు ఇనాన్ళూళ్ దాకుక్నాన్వు? ఎలా దాచుకునాన్వు ఇంత పేర్మ? ఇంత అభిమానం? ఎందుకు??" చెపుప్ అనాన్ను, కోపం,
ఉకోర్షం నా గొంతులో
తెలీకుండానే నా కళళ్లోల్నూ నీళుళ్. నినన్టినించీ తెలియకుండా మా ఇదద్రిమధాయ్ నడుసుత్నన్ కనిపించకుండా నడుసుత్నన్ చినన్
మొహమాటానికో, మనసు మూగపోవడానికో తెర తొలిగిన ఫీలింగ.. దాంతో పాటే వచిచ్ చేరిన పాత చనువు..
నేను వచిచ్న ఈ రెండు రోజులోల్ అమమ్లూ అని పిలిచింది ఇపుప్డే కదూ!! అనాన్ను మళీళ్.
" ఏవిటో అమమ్లూ! నినిన్లా పెదద్ ఆఫీసర లా చూసేసరికి నాకు ఏదో తెలీని బెరుకు వేసింది నాకు.
" అదొక కారణమా? నీకు నా దగగ్ర బెరుకా? అది కాదులే! అసలు విషయం నాకు తెలుసు.. నానన్ మీద కోపం నీకింకా తగగ్లేదు!!”
అనాన్ను.
అకక్డ తోమి బోరిల్ంచిన వెండి కంచం చేతిలోకి తీసుకుంటూ " ముందు అనన్ం పెటుట్ అతత్లూ! ఆకలి" అనాన్ను అలల్రిగా.
ఆరెంజ కలర బోరడ్రునన్ తెలల్టి చీర కటుట్కునన్ అతత్ నవివ్ంది.. చీర కొంగుతో కళుళ్తుఢుకుంటుందనుకునాన్, కాదు నా కంచం
తుడిచింది.. చినన్పుప్డు ఓణీతో తుడిచేది, ఇపుప్డు చీరతో.
వెంటనే కూసుత్నన్ కుకక్రిన్ గరిటె పెటిట్ కొటిట్, నీళళ్ కింద పెటిట్ దాని నోరు మూయించి మూత తెరిచి వేడి అనన్ం వెండి కంచం లో వేసి,
నెయియ్ వేసి, ఆవకాయ వేసి కలిపింది. చెయియ్ ఎరర్గా కందిపోయింది అచుచ్ చినన్పప్టిలాగే.
" అతాత్! వేడి"చూసుకోవూ!! అనాన్ను.
" పరావ్లేదురా! అంది అనన్ం కలుపుతూ".. మరో నిమిషం లో అతత్ కలిపిన ఆవకాయ అనన్ం ఆసావ్దిసూత్ ఉండిపోయాను. అంది.
. “చెపప్తాత్, ఇనాన్ళూళ్ మేమెవవ్రమూ నీకు గురుత్ రాలేదూ? ఎలా ఉనాన్వు? మావయాయ్ ?.. అంటూ ఆగాను.
'అనుభవిసుత్ంది..' ఇంటోల్ ఆడవాళళ్ మాటలు గురొత్చాచ్యి..
" నాకేం? నేను బాగానే ఉనాన్ను. నా పర్పంచంలో నేను సుఖంగా.. నువేవ్ పెదద్ ఆఫీసరువయాయ్వు కదూ! ఇంటోల్ అందరూ
బాగునాన్రా? మీ ఆయనేం చేసాత్రు? పిలల్లు??" అంది..
వివరాలు చెపిప్ అడిగాను " ఇంటికి వెళదాం వసాత్వా?" అనాన్ను ఆవిడ ఒళోళ్ ముడుచుకుని పడుకునన్ క్షణానికి అడుడ్పడేవేవీ నాకు
వదుద్ అనిపించింది.
" రాను" సిథ్రంగా అంది.
" అదేం? నానన్మమ్ పెదద్దయిపోయింది, నానన్నీ, బాబాయ నీ, పెదద్తత్నీ వాళళ్నీ చూడాలని లేదూ?" అనాన్ను..
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" ఉంది..మనసంతా ఉంది, కానీ రాను.. వాళళ్నన్ మాటలు మరిచ్పోలేను. నాకికక్డేమీ తకుక్వ లేదు, ఒకక్ మీ మావ ననున్ వదిలి
వెళిళ్పోయారనన్ బెంగ తపప్. ఆయన లేకపోయినా ఆయన జాఞ్పకాలెపుప్డూ నాతోనే ఉనాన్యి, ఉంటాయి.. నాకెవరూ అకక్రలేదు, ముఖయ్ంగా
నేను తపుప్డు పని చేశాను అని నిందించిన వాళుళ్" అందావిడ కించితుత్ బాధగా.
గటిట్గానవావ్ను నేను. " సినిమాలోల్ మాటాల్డుతునాన్ననుకోకపోతే ఒకక్ విషయం చెపప్నా? ఎంత హఠాతుత్గా కలిశామో మనం
తలుచుకుంటేనే ఆశచ్రయ్ం వేసోత్ంది కదూ.. నానన్ పైకి ఎపుప్దూ చెపప్రు కానీ ఆయన మనసు నాకు తెలుసు, అది బయటపెటట్లేని అహం
తెలుసు. అలాగే పైకి చెపుప్కోలేక బాధపడుతునన్ నానన్మమ్ మనసూ తెలుసు. పెదద్తత్ వలేల్ నీ విషయం నాకు తెలుసు.. ఆవిడ నీ గురించి ఎంత
బాధపడుతోందో నాకనాన్ ఎవరికెకుక్వ తెలుసు?" అందుకని నా మాట విని ఒకక్సారి , ఒకే, ఒకక్సారి ఇంటికి రా, అతాత్ !! అనాన్ను.
మాటాల్డ లేదు అతత్..
" మీ అందరి పేరల్ంటే నాకెంత ఇషట్మో నీకు తెలుసు కదా!! ముఖయ్ంగా నీ పేరు శుభర్జోయ్తస్న్. తెలల్ని వెనెన్ల, జలతారు వెనెన్ల,
నువువ్ ఇంటికే వెనెన్ల పంచే చందమామవు కావాలని తాతగారు ఆ పేరు పెటాట్రుట. అలాగే పెరిగావు, అందరికీ పేర్మని పంచావు. ఇపుప్డా
వెనెన్లని ఇలా అడవిగాచినటుట్ వృధా చెయయ్డం తగునా? చందమామకు గర్హణం పటిట్ దూరమయింది, ఇపుప్డా గర్హణం వీడే సమయం
వచిచ్ంది అతాత్!!
అందరి జీవితాలోల్నూ ఏవో సంఘటనలూంటాయి, కొనిన్ పర్యతన్పూరవ్కంగా, మరికొనిన్ అపర్యతన్ంగానూ. ఇవీ అలాగే
జరిగాయి. కొనాన్ళుళ్ పర్యతిన్సేత్ పరిసిథ్తులు చకక్పడేవేమో మరి! నీకు చెపేప్ంత దానిన్ కాదు కానీ ఇకక్డ ఒకక్దానివీ ఎందుకతాత్? మనింటికి
వెళిళ్పోదాం రా!! అనాన్ను అభరిధ్సుత్నన్టుట్గా..
అతత్ ఆలోచిసోత్ంది. ఊ అనలేదు, ఊహూ అనలేదు.
శుభర్జొయ్తస్న్ మా ఇంటోల్ మళీళ్ కురుత్సుత్ందో లేదో? అని నేను ఊపిరి బిగబటిట్ ఎదురుచూసుత్నాన్ను.
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