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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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“ఆ ఇటిక బొంతిటాట్ అందియేయ్ యెంకీ! ఇంక సరిగాగ్ పదంటే పది రోజులోల్ మనిలుల్ తయారవుదిద్.” ఇటుక వరుస పేరుసూత్
పిలిచాడు నారాయడు. ఉనన్ ఇంటిని ఆనుకునే వేసుత్ండటంతో సులువైపోయింది. పునాదులు వెయయ్టం, గోడలు సగం లేవటం పదిహేను
రోజులోల్ అయింది. రోజూ అదే పని, అదే ధాయ్స. ఇంటోల్ ఉనన్ నలుగురూ నడుం కడేత్ ఎంత సేపు!
నారాయడినే చుసూత్ నిలబడ వెంకటలకిష్ ఉలికిక్ పడింది. ఆఛాఛ్దన లేని భుజాలమీదా, చాతీ మీదా ఎండలో మెరుసుత్నన్
చెమటని ఎగిరి తన కొంగుతో తుడవాలనన్ కోరికని బలవంతం మీద ఆపుకుంది.
“నినేన్నే! ఏందటాట్ గుడల్పప్గించి చూసాత్ండా? పని సంగతి చూడు. ఎంతసేపు నిలబెడాత్విటాట్?” చూసి చూసి గదమాయించబోయిన
నారాయడు వెంకిని చూడగానే, ఎతుత్గా కటిట్న బొంగుల దడి మీద నుంచి, ఇసుక కుపప్ మీదికి ఒకక్ దూకు దూకాడు.
“అరే.. జాగర్తత్ మావా! ఏందా దూకుడు? ముందూ ఎనకా చూసుకో..” వెంకి ఆదురాద్గా అంది.
ఎరర్టి చుకక్ల చీర, మోకాళళ్ పైకి గోచీ బిగించి కటిట్ంది. ఒంటి కంటుకు పోయిన నలల్ జాకెటుట్ వెంకి అందానిన్ రెటిట్ంపు చేసోత్ంది.
సరిగాగ్ అపుప్డే గంపలో నాలుగిటికలు పెటిట్, నెతిత్ మీద సరుద్కుంటోంది. రెండు చేతులూ పైకి చేరిచ్, గంపని సరుద్తునన్ దలాల్ కెవువ్మంది.
వెనుక నుంచి వాటేసుకునాన్డు నారాయడు.
“ఏందయాయ్! పటట్పగలు.. ఆరు బైట. ఎవురనాన్ చూతేత్.. అతత్, మామ ఇంటల్నే ఉనాన్రు.” చేతులు గంపని పటుట్కుని, నెతిత్ మీద
బందీలైపోయాయి. విడిపించుకునే అవకాశమే లేదు. బుంగ మూతి పెటిట్ ముదుద్గా విసుకుక్ంది.
“అమామ్, నాయనా బువవ్తిని తొంగునాన్రు లెయేయ్. మనం ఇపుప్డే ఈ గదిలో ఆరంభం చేసేదాద్మా? నినున్ చూతాత్ వుంటే ఆగ లేక
పోతునాన్. గోడలు లేచినయియ్ కదా!” బతిమాలాడు నారాయడు.
“అదేం కుదరదు. కపుప్ వెయయ్కుండా.. పూజ చెయయ్కుండా లోనికి యెలల్నే కూడదు. నువివ్టాట్ ఆలీశం చేసిన కొందీ ఇంకా
వెనుకడిపోదిద్. నేనెలిల్ కూకుంటా.” మొగుడి బంధంలోంచి నెమమ్దిగా కిందికి జారి నేల మీద గొంతుకూక్రుచ్ని, గంపా ఇటికలూ కింద
పెటేట్సింది వెంకటలకిష్.
అసత్వయ్సత్ంగా కూరోచ్డంలో నడుం కలుకుక్మంది.
“అబాబ్!” నడుం పటుట్కుని పెదద్గా మూలిగింది.
“అయోయ్.. ఏటయిందే! పటేట్సిందా? గముమ్నుండకుండా మెలికలు తిరిగితే ఏమవుదిద్?” గాభరాగా వంగుని చూడబోయాడు.
మాటాల్డకుండా అలాగే ఒక పకక్గా నేల మీదికి ఒరిగి పోయింది.
“అమామ్! అమామ్!” గటిట్గా అరిచాడు నారాయడు.
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“ఏందిరా.. ఏమైంది? వసత్నాన్..” ఇంటోల్ంచి పరుగెతిత్నటుట్గా వచాచ్రు తలీల్, తండీర్.
“నడుం పటేట్సిందే.. గిలగిలాల్డి పోతాంది. ఏం చెయాయ్ల?” ఏడుపు గొంతుతో అనాన్డు నారాయడు.
“ఎతుత్కోని ఇంటోల్కి తీసుకెలిల్ పండబెటుట్. నే కొటుట్కెళిళ్ తైలం పటుట్కొసాత్.” మలల్యయ్ పెదద్ పెదద్ అంగలేసూత్ తడిక గేటు తీసుకుని
బైటికెళిళ్పోయాడు.
“ఏందోరా.. అంతా ఆగమాగం ఐతాంది. పిలల్ది చూడు ఎటాట్ వాడిపోతాందో. నెమమ్దిగా అటట్గే నొపిప్ కలకుక్ండా తీసుకెలుల్. ఆ
గంప ఎతేత్పుప్డు ఏ నరం పటేట్సిందో. ఆచారి గారి దగగ్రేదైనా మందుందేమో చూసొతాత్.. ఏదో పసరితాత్రు. జాగరత్.” జాలమమ్కూడా
హడావిడిగా బైటి కెళిళ్పోయింది.
నారాయడు అపురూపంగా, మోకాళల్ కిందొక చెయియ్,వీపుకిందో చెయియ్ వేసి నెమమ్దిగా లేపి ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్, నులక మంచం
మీద పడుకోబెటాట్డు.
“అమామ్!” మూలిగింది వెంకటలకిష్.

4
వెంకటలకిష్ కళుళ్ చెమరాచ్యి.. కటుట్కునోన్డి పేర్మకి, అతత్మామల ఆపాయ్యతకి. చెంపల మీద నాలుగయిదు చుకక్ల కనీన్ళుళ్
నిలిచాయి. పకక్టెముకల కింద లాగుతునన్ నడుం నొపిప్ తగిగ్నటల్నిపించింది.
“ఏందే.. నొపిప్గా ఉందా? ఊరుకునోన్డినూరుకోకుండా యెదవపనుల్ చెయయ్ బొయాయ్ చూడు.. ననున్ నేను చెంపలు
వాయించుకోవాలి. అనవుసరంగా నీ జోలికొచాచ్. పనూచ్సుకోవచుచ్ కదా!” నేల మీద కూరుచ్ని, పకక్నే ఉనన్ తుండుగుడడ్తో వెంకి మొహం
తుడిచాడు.
“ఫరేల్దు. నెమమ్దిగా సరుద్కుంటాంది. కాసత్ కాళుళ్ కపుప్తా.. చలేసాత్ంది.” ఇటాట్ంటిదేదైనా వసేత్ బానే ఉంటుంది.. నొపిప్గా ఉనాన్,
ఆదుకునే వాళుళ్ంటే. అందుకే జరుగుబాటుంటే జవ్రవంత సుఖం లేదనాన్రు.
నారాయడు నడుంకింద చెయియ్ పెటిట్, గోచీ విపప్దీసి, చీర కాళళ్ కిందికి వచేచ్టుల్ సరాద్డు. నరాలు జివువ్న లాగినటల్నిపించింది
వెంకటలకిష్కి. అంత బాధలోనూ చిరునవువ్ మెరిసింది పెదాల మీద.
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, కుండలో నీళుళ్ తీసి, డబాబ్లో పంచదార మూడు చెంచాలందులో వేసి బాగా కలిపి వెంకి చేత
తాగించాడు.. నెమమ్దిగా లేపి కూరోచ్పెటిట్.
అమృతం గొంతులోంచి దిగినటేల్ ఉంది. వెంకి మొహం కాసత్ తేట తీసింది.
“ఏదనాన్ తింటాని కుందేమో చూతాత్నుండు. నీరసంగా ఉనాన్వు.” మంచం గోడ కానేటుట్ జరిపి, సరిగాగ్ పడుకోబెటిట్, దిండు సరిద్
లేచాడు.
“ఇపుప్డేం వదుద్. అతత్ వచిచ్ ఏదనాన్ పెడాత్ది. ఇపుప్డు కాసత్ తగిగ్ంది..”
పకక్నే, నేల మీద కూరుచ్నన్ నారాయడి చెయియ్ పటుట్కుని కళుళ్ మూసుకుంది వెంకటలకిష్.
PPP
వెనెన్ముక లోంచీ నరం పైకి లాగినటట్నిపించిందేమో.. వెంకటలకిష్కి నొపిప్ తగగ్టానికి నెల పైనే పటిట్ంది.
ఆ లోగా ఒక కూలీని పెటిట్ వాసాలు బిగించి, రేకులు దించేశారు. ఇంక పూజ చేసి, ఇంటోల్కి పర్వేశించటమే మిగిలింది.
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అచారిగారి మందు సంగతేమో కానీ, జాలమమ్ కర్మం తపప్కుండా చేసిన తైల మరద్నం బాగా పనేచ్సింది. కదలకుండా కూరుచ్ని,
వేళ తపప్కుండా తింటూ ఉండడంతో వెంకటలకిష్ కొదిద్గా ఒళుళ్ చేసింది.
తలీల్, తండీర్ వచిచ్ కూతురిన్ తీసుకెళాత్మనాన్రు.
“అదేంటి వదినా! అమామ్యి బాగునన్పుప్డు పని చేయించుకుని, కాసత్ నలత పడగానే, బాగు చేసి పంపమని మీ దగగ్రకంపేతేత్
అదేవంత మెచుచ్కోలు పని? ఇకక్డునన్ది మనుషులే కాని మరలు కాదు కదా! కోడలిన్ కళళ్లో పెటుట్కుని చూసుకుంటాం. లేచి తిరగాగ్నే
తీసుకెళిళ్ నాలుగురోజులు అటేట్ పెటుట్కోండి.. మీ ముచచ్టెందుకు వదద్నాలి?” జాలమమ్ డెకుక్పోయిన గొంతుతో అంది.
వెంకటలకిష్ కూడా అదే అనడంతో వెనకిక్ తిరకక్ తపప్లేదు వియాయ్ల వారికి.
అయినా కూతురి మొహంలో కనిపిసుత్నన్ తృపిత్, మాటలోల్ వినొసుత్నన్ సంతోషం.. ఇంక బలవంతపెటట్డానికి కారణం కనిపించ
లేదు.
తూరుప్ వైపుకునన్ పాత ఇంటికి ఆనుకుని కొతత్ గది ఉంది. ఐతే వాకిటోల్కి వచిచ్ తిరిగి అందులోకి వెళాళ్లి. గుమమ్ం పెటట్డానికి
వీలు పడలేదు. ఆ పకక్నే వంటింటి జాగా ఉంది. అదీ మంచిదేలే అనుకునాన్డు నారాయడు.. కొతత్ ఊహలోల్ తేలిపోతూ.
“అమామ్! ఈ శనారం బాగుందంట. పడమటింటోల్ పెవేశానికి. పంతులుగారు కావలసిన సామానల్ లిసిట్చాచ్రు. పాలు పొంగించి
వర్తం చేసుకో మనాన్రు.” పొదుద్నేన్ బైటికెళిళ్న నారాయడు ఉతాస్హంగా అంటూ ఇంటోల్కొచాచ్డు.. ఇలల్ంతా వెంకటలకిష్ కోసం వెతుకుతూ.
“అటాట్గే. ఇయాయ్ల వారికి కబురందియాయ్ల. అయయ్ నెలిల్ రమమ్ని, నువువ్ ఇంటికాక్వలిస్న సరుకుల సంగతి చూడు.” టీ పెడుతూ
అంది జాలమమ్.
నారాయడు, అపప్డే దొడోల్ బటట్లెండేసి లోపలికొచిచ్న వెంకి మొహాలు చూసుకునాన్రు.
“అది కాదే.. నేనూ, వెంకీ వెలొల్తాత్ం. ఆళెళ్పప్టున్ంచో రమమ్ంటనాన్రు. వెంకికి నడుం నొపిప్ తగిగ్ తిరుగుతునన్టుట్ ఆళళ్కి
తెలిసినటుట్ంటాది. సొయంగా వెళిళ్ పిలిచినటుట్ంటాది.” నటుట్తూ అనాన్డు నారాయడు.
“అటాట్గే పోయి రండార్! సరుకలయీయ్ నే తెతాత్లే. టీ సంగతయాయ్క, కాసత్ ఉపుప్ పిండి కలె బెటేట్.. పిలల్లు తిని ఎలాత్రు. ఆ ఊరెళేళ్
సరికి ఎండ నడినెతిత్కొచేచ్తాత్ది. రేపు మదిద్నాన్నికి వొచెచ్యయ్ండి. ఇకక్డి పనుల్ జూసుకోవాల.” మలల్యయ్ వాకిలి బైట చుటట్ పీలుసూత్ అనాన్డు.
“ఈ పూజకీ, భోయనాలకీ రెండు వేలవువ్దిద్. డబుబ్ ఏవైనా సరుద్తారేమో కూడా అడుగుతా.”
“వదొద్దుద్. ఈ మూణెణ్లల్లో, చేపలు పటిట్ బేరవెటిట్ంది మూడు వేల దాక ఉంది. అది ఖరుస్ పెడదాం. వాళళ్ నెందుకు ఇబబ్ంది
పెటట్డం. నువెవ్ళిళ్ మరాయ్దగా అందరినీ రమమ్ని చెపిప్ రా.” చుటట్ పీక అవతలికి విసిరేసి, లోపలి కొచిచ్ అనాన్డు మలల్యయ్.
దొడోల్ పూసిన చేమంతులు మాల కడూత్నన్ వెంకటలకిష్ మొహంలో నవువ్ల పువువ్లు విరిశాయి..
PPP
“ఆగెహె.. కలిసి నడుదాద్ం. ఎంత అమామ్ నాయనల దగగ్రకెళుత్ంటే మాతర్ం అంత లావు సంబరవా?” రెండు చేతులోత్ నిండుగా
ఉనన్ సంచీలు మోసూత్ అరిచాడు నారాయడు. దొడోల్ కాసిన సొరకాయలు, గుమమ్డికాయ, పొటల్కాయలు సంచీలోల్ పోసి ఇచిచ్ంది జాలమమ్.
టౌనోల్ ఉండే బంధువులు.. అనిన్ కూరగాయలు కొనుకుక్ని తినాలిస్ందే.
చకచకా నడిచేసోత్ంది వెంకటలకిష్.. నడుం నిటారుగా పెటిట్. కొదిద్గా తలతిపిప్, ఓరగా చూసి కళుళ్ చికిలిసూత్ ఒక నవువ్ విసిరేసింది
నారాయడి మీదికి.
“ఓయబోబ్! ఏం వయాయ్రమే! మరీ విరగబడకు.. నడుం సంగతి కాసత్ చూసుకో..”
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“ఏవనాన్ ఐతే నాకేం భయయ్ం.. నా మొగుడునాన్డుగా చూసుకోటానికి..” కొంగు తీసి చుటూట్ తిపిప్ కుచిచ్ళళ్లోకి దోపి, రెండు
చేతులూ నడుం మీద పెటిట్ నిలుచుని సవాలు చేసింది.
చుటూట్ చూశాడు నారాయడు. పొదుద్నన్ పది గంటలు దాటింది. ఆ రోజు ఆదివారం. ఎవరికీ పటన్ంలో అంత పని పడినటుట్ లేదు..
కను చూపు మేరలో ఎవరూ కనిపించలేదు.
కొదిద్గా ఒళుళ్ చేసిన వెంకి కొతత్ అందాలతో మెరిసిపోతోంది. చామన ఛాయకి ఎకుక్వయిన మేని ఛాయ ఆ నీరెండలో వింత
కాంతిని సంతరించుకుంది. కవివ్సుత్నన్టుల్నన్ కంటి చూపు నారాయడికి మతి పోగొడుతోంది.
లేత గులాబీ ఫుల వాయిల చీర నాజూగాగ్ గూడ కటుట్ కటిట్ంది. నలల్ని ఒన బై టూ జాకెటుట్ ఒంటికి అతుకుక్ పోయి.. చీర అందానిన్..
ఆ చీర కటిట్న వెంకటలకిష్ సోయగానిన్ రెటిట్ంపు చేసోత్ంది. సనన్ని నలల్పూసల గొలుసు శంఖం వంటి మెడకి అందంగా అమరింది. బారెడు
జడని బిగించి వేసి.. నక్షతర్ చామంతి పూల దండని అరధ్ చందార్కారంగా జడ పైన అలంకరించింది. అసలే పెదద్ కళేళ్మో, సనన్గా తీరిచ్ దిదిద్న
కాటుక రేఖలు బాపు బొమమ్ని తలపిసుత్నాన్యి.
“నా వలల్ కాదే యెంకీ! నినున్ చూసూత్ ఒలల్కుండడం. ఏం చెయాయ్లి? మతి పోతోంది. వేరే దేశాలోల్ ఏ గోలా లేకుండా ఎకక్డ పడితే
అకక్డ ముదెద్టుట్కోవచచ్ంట. యెదవ జలమ.. అకక్డైనా పుటాట్ం కాదు..” వెంకి దగగ్రగా వచిచ్ సంచీలు కింద పెటిట్, బర్తిమిలాడుతునన్టుల్
చూశాడు.
వాడి ఆతర్ం చూసి వెంకటలకిష్ నవావ్గలేదు. ఫకాలున నవివ్ంది.. ముతాయ్లాల్ంటి పలువరుస బైట పెటిట్.
ఏ డెంటిసట్ దగగ్రికీ వెళళ్కుండా.. బేర్సెస పెటిట్ంచుకోకుండా, సహజంగానే ఆ పలెల్లోల్ ఎకుక్వ మంది పలు వరుస తీరిచ్
దిదిద్నటుట్ంటుంది. వాళళ్ టూత బర్ష లు వేం పులల్లు. పావుగంట పైగా నమిలి, కుంచెలాగా చేసి, పళళ్ని శుభర్ంగా తోముతారు. అంత
సమయం లేకపోతే.. బొగుగ్ పొడి జలిల్ంచి మెతత్గా చేసి, అందులో ఉపుప్ కలిపి వాడతారు. “మీ టూత పేసట్ లో సాలట్ ఉందా..” అని కాజోల
యాడ లో వచిచ్నటుల్.. పళుళ్ బలంగా ఆరోగయ్ంగా ఉంటాయి. ఇంకొక ముఖయ్మైన కారణం జల పుషాప్లని పర్తీ రోజూ ఆహారంలో
తీసుకోవడం.
కొంచెం దూరంలో ఉనన్ మడ అడవుల (మాన గూర్వస్) గుబురల్ కేసి చూసింది వెంకటలకిష్.
పాలెంలో ఎకుక్వ భాగం నేలలో వరి సాగుబడి జరుగుతుంది. కానీ ఒడుడ్ దగగ్ర పడే కొదీద్ ఉపుప్ నీటి పరర్లు నేలలో లవణ శాతానిన్
పెంచి వరి సాగుకి పనికి రాకుండా చేసాత్యి. ఆ పార్ంతంలో మడ అడవులు విసత్రించుకుంటాయి.
దటట్ంగా పరుచుకునన్ ఆ తోపులు.. ఎతుత్ తకుక్వగా ఉనాన్, ఆ గుబురల్లో చాటు బాగానే ఉంటుంది.
“ఏం బురేర్ నీది వెంకీ! నడు మరీ..” హుషారుగా తోపు కేసి అడుగెయయ్ బోయాడు నారాయడు.
“ఎకుక్వ సేపుండదుద్ మావా! ఎవురైనా చూసేత్ బాగోదు. అతత్కీ, మామకీ చెడడ్ పేరొసాత్ది.” వెంకికి కూడా పరిషవ్ంగ సుఖం
కావాలనే ఉంది.. కానీ కొంత బిడియం.. కొంత ఎవరైనా చూసాత్రేమో ననే భయం.
“అటాట్గే.. పడవకి ఎటాట్గా కొదిద్ సేపే టయం ఉంది..” ఉతాస్హంతో సంచీలు తేలికయినటల్నిపించాయి. వెంకి చెయియ్ పటుట్కుని
పొదల మాటుకి లాకెక్ళాళ్డు.
ఆకాశంలో అపుప్డే కొనిన్ మబుబ్లు విహారానికి వచాచ్యి, సూరుయ్డిన్ కమేమ్సూత్.
దరిదాపులోల్ అంతా నిరామ్నుషయ్ం. నారాయడి ఆరాటం ఆకాశానన్ంటుతోంది.
వెంకటలకిష్ సిగుగ్ల మొగైపో
గ్ తోంది. పొదల మాటుకి వెళళ్గానే ఇదద్రూ ఒకరొన్కరు హతుత్కు పోయారు. వెంకి పెదవులు
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వణుకుతుండగా, నారాయడి వక్షం మీద తల వాలిచ్ంది. మలెల్ పువువ్లాంటి లాలీచ్ని చుటిట్, రెండు చేతులూ నడుం చుటూట్ తిపిప్, పరవశంగా
కళుళ్ మూసుకుంది.
నారాయడు, వెంకి తలా జుటుట్ నిమురుతూ, నెమమ్దిగా వెంకి మొహం ఎతిత్, పెదవులు దగగ్రగా చేరిచ్ చుంబించబోయాడు.
ఉనన్టుల్ండి, వెంకి నారాయడిన్ తోసేసింది.
వెనకిక్ తిరిగి నేల మీద కూలబడి, రెండు చేతులతో మొహంకపుప్కుంది. వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. పకక్టెముకలు
ఎగిరెగిరి పడుతునాన్యి.
నారాయడు హతాశుడై నిలబడి పోయాడు. ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం అవలేదు. తనేం తపుప్ చెయయ్బోయాడు? సొంత పెళాళ్మే కద!
పైగా తనే సూచించింది కూడా.. ఎవరైనా చూశారంటే ఆమె నేదో చేసేశాడనుకుంటారు కూడా!
వెంకి ఏడుపు ఎకుక్వయింది. చేతులు వణికిపోతునాన్యి.
“ఏందే యెంకీ! ఎందుకటాట్ ఏడసాత్నాన్? మళాళ్ నొపిప్ వసాత్ందా? యెనకెక్లిల్పోదావా? ఎందుకైనా మంచిదని తైలం తెచాచ్..
రాసేదా? పోనీ పూజ వచేచ్నెల పెటుట్కుందావా?”
తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది వెంకటలకిష్. నారాయడు పెళాల్ం పకక్నే గొంతు కూక్రుచ్నాన్డు.. ఇదెకక్డి గోలరా దేవుడా అనుకుంటూ.
“అటాట్ నోరెతత్కండా గోలెడతాంటే నేనేం సెయాయ్ల.. ఏదో చెపేప్డు.”
“పద, నడుసాత్ చెపాత్..” మరచెంబులో నీళుళ్ గాల్సులో పోసుకుని, కొనిన్ నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని, మిగిలినవి తాగి లేచింది
వెంకటలకిష్. మొహం తేటగా ఉంది. కళుళ్ సవ్ఛఛ్ంగా నిరమ్లంగా మెరుసుత్నాన్యి.
నారాయడిన్ అంతవరకూ ఉతేత్జపరచిన వెంకి అపుప్డు మామూలుగా కనిపించింది, అతడి ఉతాస్హం అంతా చలాల్రి పోగా!
ఇదద్రూ పకక్ పకక్నే నడుసుత్నాన్రు. ఒక బరువైన సంచీ రెండు కొసలూ చెరొకరూ పటుట్కునాన్రు. ఒకరి చెయియ్ ఒకరికి తగిలినా
ఏమీ అనిపించడం లేదు.
వెంకటలకిష్ కాలి కింద ఏదో తటుట్కుని ముందుకి తూలింది. నారాయడు సంచీ కింద పెటిట్ పటుట్కోబొయాయ్డు. వెంకి కూడా సంచీ
కొస వదిలేసి.. కాలికి తగిలిందేవిటా అని చూసింది..
యెండర్కాయ.. ఇసుకలో కదులుతోంది. వరుసగా ఇసుక పైకీ కిందికీ కదులుతోంది.
వెంకీ, నారాయడు గబగబా కింద మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని, ఇసకని జరపడం మొదలెటాట్రు. వరుసగా.. ఎనెన్నోన్ వరుసలోల్
ఎండర్కాయలు.. నెమమ్దిగా కదులుతునాన్యి. ఎకక్డికో వలస వెళిళ్ పోతునన్టుల్.
వెంకి కళుళ్ పెదద్వి చేసి వాటిని చూసోత్ంది. నారాయడు సంభర్మంగా అందులో ఒక ఎండర్కాయని పటుట్కోబోయాడు.
“అయోయ్! ఒక ఖాళీ డబాబ్ కానీ, సంచీ కానీ తేవాలిస్ందే యెంకీ! ఇయాల విందు చేసుకునేటోలల్ం.” నారాయడు నిండుగా ఉనన్
తన సంచీల కేసి చూశాడు.
“వదుద్ మావా! వాటిని వదిలెయియ్. ఎంత సేవ్ఛఛ్గా, చీకూ చింతా లేకండా వెళుత్నాన్యో చూడు. మనలిన్ పసిగటిట్, ఎకక్డికి, ఎటాట్
పారిపోవాలా అని గాభరా పడతనన్యియ్. వాటి పర్యాణం వాటిని చెయయ్నీ.. పద మనం పోదాం. మలాల్ పడవెళిళ్ పోదిద్.” వెంకటలకిష్ వారించి
పైకి లేచింది.
“అంతే నంటావా? బామమ్రిది కిటట్ం కదా.. కాసిని అటుట్కెలాద్మా అనుకునాన్.” వెంకి ఏడుపు ఆపి మామూలుగా అయినందుకు
ఆనందంగా వెంబడించాడు.
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“ఏందో మావా! అటాట్ పొదలోల్కెళిళ్, ఏదో పాపం చేతత్నటుట్గా.. నాకు నచచ్లేదు. ఎవరైనా చూతేత్ ఎంత అసియయ్ంగా ఉంటదిద్..
పరువు పోతుంది. చిలవలు పలవలు కలిప్ంచి ఎవురైనా ఏదైనా చెపెప్యయ్చుచ్ కూడా. మనకేం కరమ్ చెపుప్. దరాజ్గా సంసారం చేసుకోకుండా..
భయం భయంగా తపుప్ చేసత్నన్టుల్ తుపప్ల చాటుకి పొయియ్...” వెంకటలకిష్ గొంతులో ఏదో అడుడ్పడడ్టట్యి మాటాల్డ లేకపోయింది.
“సరే.. దానికంత సీనెందుకట.. మావూలుగ చెపేత్ పొయేయ్ది కద!” నిషూఠ్రం వేశాడు నారాయడు. రెండు సంచీలు ఒక చేతిలోకి
మారిచ్, వెంకి చెయియ్ పటుట్కునాన్డు.
“అది కాదు మావా! నీ ఆవేశం చూసేత్ నాకు భయం వేసింది. ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. పైగా.. నా మీద నాకే నమమ్కం పోయింది.
ఎటాట్గో అడుడ్కోకపోకుంటే అలల్రై పోతావని. ఇపుప్డైతే ఎవువ్రూ లేరు. కానీ పరుగెతుత్కునో.. సైకిల మీదో ఎవువ్రైనా వతేత్.. ఏం చెయయ్గలం
చెపుప్.. అందుకే..” తల కొదిద్గా దించుకుని తడబడుతూ అంది వెంకి.
“సరే.. ఇంకనెపుప్డూ ఇటాట్ంటి కకుక్రిత్ పడదుద్లే వెంకీ! మనం నిగర్యించు కుందాం. ఇంక నవువ్తూ నడు.. పడవలు ఇయాయ్ల
తకక్వుంటయియ్..” అనాన్డే కానీ, వెంకి మీదికే మాటి మాటికీ పోయే మనసుని ఎటాట్ నిగర్హించుకోవాలో బోధ పడలేదు.
ఆ.. ఏవుందీ.. పని మీదికి మళీళ్ంచుకుంటే సరి.. అడుగులు హుషారుగా పడాడ్యి నారాయడికి.
“అదిగో.. పడవ బయలేద్రబోతాంది. ఆగరా కుంటోడా.. వచేచ్తత్నాన్ం.” పరుగు పరుగున వెళిళ్ పడవెకాక్రు. పడవెకాక్క
గురుత్కొచిచ్.. భయంగా వెంకటలకిష్ని చూశాడు నారాయడు.
“ఏం శీననాన్! బాగునాన్వా? బేరాలు బాగొతత్నన్యాయ్?” పడవ శీనయయ్ని నవువ్తూ పలకరించింది వెంకి.
శీనయయ్ కుటుంబంలో అనన్దముమ్లిదద్రూ తాత ముతాత్తల తరం నుంచీ పడవలు నడుపుతూనే జీవనం సాగిసుత్నాన్రు. శీనయయ్
పుటిట్నపుప్డు బాగానే ఉనాన్డు. ఏడాది తరువాతా పోలియో మహమామ్రి బారిన పడాడ్డు.. పడకపోనేమో.. వాడి నానన్మమ్ ఇంజక్షనిల్చేచ్ ఆసప్తిర్
వాళొళ్సేత్.. పిలాల్డికి సూది గుచుచ్తారా అని చంకనేసుకుని తోపులోల్కి పారిపోయింది. దాని ఫలితం.. శీనయయ్కి కొనిన్ రోజులు జవ్రం వచిచ్,
కాలు వంకర పోవడం.
ఎనిన్ తైలాలు మరధ్నా చేసినా ఉపయోగం సునాన్. కొంత సుగుణం ఏమిటంటే.. ఆ వాయ్ధి పర్భావం ఒక కాలి మీదే ఉండడం.
తొందరగా మేలుకుని నాటు వైదయ్ం అయినా వెంటనే చేయించడం వలల్, మోకాలు కింద భాగం సనన్గా బలం లేకుండా పోయినా.. కాలు
ఎతెత్తిత్ నడవ గలుగుతునాన్డు.
ఊరోల్ అందరూ కుంటి శీనయాయ్ అనే పిలుసాత్రు. అది వాడికూక్డా అలవాటై పోయి.. కలమ్షం లేని నవువ్తో సమాధానం ఇసాత్డు.
పొదుద్నన్ ఎనిమిగంటలకి పడవెకిక్తే ఒంటిగంటకి కూడు తినడానికే ఆపడం. ఉండటానికి మూడు పడవలు ఉనాన్.. ఒక రోజొసేత్ రెండోర్జులు
ఎగొగ్టేట్ వాళేళ్. అందుకే శీనయయ్ పడవే పడవ అనుకుంటారు ఊరోల్.
అందరూ కుంటోడా అని పిలిచినా, వెంకటలకిష్ మాతర్ం ‘శీననాన్’ అనే పిలుసుత్ంది. ఒక మనిషిలోని అంగలోపానిన్ ఇంటి పేరుగా
మారచ్డం అమానుషంగా అనిపిసుత్ంది తనకి. అందులో అతని తపేప్మైనా ఉందా అని వాదిసుత్ంది నారాయడితో.
“అటాట్ పిలిచావంటే.. రెండోర్జులు మాటాల్డన్ంతే..” నారాయడిన్ బెదిరిసుత్ంది. లెంపలేసుకుని క్షమాపణ చెపేప్ వరకు వదలదు.
అలవాటు చొపుప్న కుంటోడా అని పిలిచిన నారాయడు, బెదురుతూ వెంకటలకిష్ చూశాడు. అదృషట్ం.. వెంకి, శీనయయ్ కుటుంబ
యోగకేష్మాలు విచారించడంలో పటిట్ంచుకోలేదు. లేకపోతే.. అసలే ఆ పొదలోల్ జరిగిన గోలతోనే సతమతవైపుత్ంటే ఇదొకటి దానిగాగ్ని
కలిసిందంటే గోవిందా.. గోవింద.. అయయ్పప్ మాలేసుకోవాలిస్ందే!
మోటారు ఆన చేసి, పడవని పోనిసుత్నన్ శీనుతో మాటలేసుకుంది వెంకటలకిష్. కళుళ్ విపాప్రిచ్, శీనుగాడు చెపుతునన్ పర్తీ కబురూ
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ఆసకిత్తో వింటునన్ వెంకటలకిష్ అమాయకంగా.. పసిపిలల్లా కనిపించింది.
అటాల్ ఆ కళుళ్ తిపప్డానిన్, మెరుసూత్.. అటూ ఇటూ చేపపిలల్లాల్ కదులుతునన్ ఆ కనుపాపలిన్, మొహంలో చూపిసుత్నన్
ఆపాయ్యతని.. వెనుక బెంచి మీద కూరుచ్ని గమనిసూత్ ఉండిపోయాడు నారాయడు.
అపుప్డే పూసిన మలెల్పువవ్ంత సవ్ఛఛ్మైన నవువ్తో వెలిగిపోతునన్ వెంకటలకిష్ని చూసుత్ంటే

తేనెలాంటి తియయ్ని పేర్మ తో

మనసంతా నిండి పోయింది. ఎటువంటి ఉదేర్కమూ కలగలేదు. మనసంతా నిరమ్లంగా ఉంది.
విశవ్మంతా నిండిన పేర్మ! పిలల్ తెమెమ్రలకు తలలూగించే చెటల్ కొమమ్లోల్, సుపర్భాత సవ్రాలు వినిపించే కోయిలమమ్ పాటలో,
సేదతీరేచ్ పరిమళాలను వెదజలేల్ పారిజాతాలలో, పొగడ పూలలో.. అమమ్ పాల కోసం పరుగెతేత్ లేగదూడ వినాయ్సంలో.. పర్కృతి అంతా
వాయ్పించిన పేర్మ.. నారాయడి ఒడలంతా పులకరించింది.
పకక్కి వంగి, గలగలా పారుతునన్ కిర్షణ్మమ్ అలలోల్ చెయియ్ పెటాట్డు. సాగర సంగమానికై పరుగులిడుతునన్ కృషణ్మమ్.. ఆ వడి,
ఆతర్ం.. చెయియ్ జిలుల్మంది. గభాలన్ పైకి తీసి, నీళళ్ని విదిలించాడు.
మీద పడుతునన్ చిరుజలుల్కి వెంకటలకిష్ భుర్కుటి ముడిచి చూసింది. మళీళ్ మొదలెటాట్డా..
ఆరిత్గా చూసుత్నన్ నారాయడిని చూసూత్నే గుండె ఒక సారి ఆగి కొటుట్కుంది. ఎటువంటి అలజడీ లేని.. పసిపిలల్డిలా చూసుత్నాన్డు
నారాయడు. తెలల్ని అతని లాలీచ్, పైజామా అపుప్డే విచుచ్కుంటునన్ మబుబ్లోల్ని సూరుయ్ని వెలుగులో సవ్ఛఛ్ంగా మెరుసుత్నాన్యి. అతని శాయ్మ
వరణ్పు శరీరం.. మరింత నలల్గా నిగనిగ లాడుతూ ఉంది.
వెంకట లకిష్కి కూడా పెనిమిటిని ఆ సిథ్తిలో చూడగానే ఉదేవ్గావేశాలకి అతీతమైన పేర్మ కలిగింది. ధాయ్న ముదర్లో ఉనన్
సరేవ్శవ్రుని ఆదిశకిత్ కాంచించే పవితర్మైన ఆరాధనా వీక్షణం.
రెండు నెలలుగా ఇలుల్ కటట్డంలో.. వెంకటలకిష్ని చూసుకోవడంలో అలసి సొలసిన నారాయడి శరీరానికి కొతత్ శకిత్
వచిచ్నటల్యింది. దంపతులిదద్రు అనురాగంతో ఒకరి నొకరు చూసుకునాన్రు.
ఆరోజు మారెక్ట కి సెలవు. అందుకేనేమో.. పడవలో శీనయయ్, వెంకీ, నారాయడు తపప్ ఇంకెవరూ లేరు. శీనయయ్, సీట్రింగు
తిపుప్తూ ముందుకి చూసుత్నాన్డు.
“శీనూ! ఇయేయ్ల ఏం బేరాలునన్టుట్ లేవే.. పొదుద్గుంకే వరకూ ఉంటావా మరి? మేం రాతిర్కి ఇంటికెలిల్ పోదామనుకుంటనాన్ం.”
నారాయడు దృషిట్ మళిళ్ంచుకుని అనాన్డు.
“ఉండకపోవచచ్నాన్! రేపు పొదుద్ పొడిచే టయానికి తపప్క వచేచ్తాత్. రేతిర్కి మావగారింటోల్ ఉండి పోవచుచ్ కదా?” సలహా ఇచాచ్డు
సీనయయ్.
“నువువ్ండనంటే మరంతే చెయాయ్లి. కొంచెం ఒడుడ్కి దగగ్రగా తీసెక్లుల్. మీ వదినకి నడుం నొపిప్ చేసింది. జాగర్తత్గా దించాలి.”
“అటట్గే.. నే కూడా చెయయ్ందిసాత్లే!” ఒడుడ్ చేరగానే లంగరు వేసి.. ఒడుడ్కి బలల్ దించాడు సీనయయ్.
నారాయడు, సంచీలు ముందు దించేసి వచిచ్, వెంకటలకిష్కి చెయయ్ందించి జాగర్తత్గా ఒడుడ్ మీదికి తీసుకెళాళ్డు
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