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శాంతమమ్కు మెలకువ వచిచ్ంది. పకక్నునన్ టారచలైట వేసి గోడగడియారం వైపు చూసింది. సమయం ఉదయం 3.00 గంటలు
అవుతోంది. నినన్టికంటే అరగంట ముందే మెలకువ వచిచ్నటుట్ంది. టారచ్ ఆఫ చేసి మళీళ్ పడుకోవడానికి పకక్కు దొరిల్ంది. నైట బలబ్ వెలుగులో పర్కక్
బెడపై నిదర్పోతునన్ ముసలాయనిన్ చూసింది. ఆయన హాయిగా నిదర్పోతునాన్డు. తను కూడా నిదర్పోవాలనే బలవంతంగా కళుల్ మూసింది. క్షణకాలం
కూడా కాలేదు. కళుల్ తెరుచుకునాన్యి. మళీల్ పకక్ మారిచ్ంది. అయినా నిదర్ రావడం లేదు. ఈ 60 సంవతస్రాల ముసలితనానికి అనిన్ ఆలోచనలే....ఆ
ఆలోచనల నిండా ‘నీళేల్...’.
ఎండాకాలం మొదలయినపప్టి నుండి నెలరోజులు గడిచాయే లేదో బోర మోటారోల్ నీరు సరిగా అందడం లేదు. గలీల్లో
కొతత్గా బోరు వేసుకొని ఇలుల్ కటుట్కునన్వారికి కూడా నీళుల్ ఉండడం లేదు. పై పెచుచ్ ఒకరి తరావ్త ఒకరు లోతుగా బోరుల్ వేసుత్ంటే నీళుల్
అడుగంటిపోతునాన్యి. ‘పోనీ మునిస్పాలిటి నలాల్లో నీళల్యినా వసాత్యి కదా అనుకుంటే అదీ రెండు రోజులకొకసారి.... అదీ తాగటానికి మాతర్మే
సరిపోతాయి. మరి పనులనిన్ంటికో ....?’
మరోసారి టారిచ్ని గడియారం వైపు వేసింది. ఈసారి సమయం 3.15 నిమిషాలు కావసోత్ంది.

శాంతమమ్ ఉండలేక

పోయింది. మంచం మీద నుండి లేవాలనుకుంది. కాని నడుం పటేట్సినటుల్ ఉండడం వలన ఒకేసారి లేవలేకపోయింది. అయితే ఈ టైమలో రాతిర్ నీటి ఊట
బోరులో వుంటుంది. ఈ టైమలో బోర మోటార వేసేత్ టాయ్ంకులో కొనిన్ నీళుల్ నింపుకోవచుచ్. ఈ ఆలోచన బలానిన్ ఇచిచ్నటల్యింది. మరోసారి పర్యతిన్ంచి
లేచి కాసేపు మంచంపైనే కూరుచ్ంది. కాసేపాగి టారచ్ చేతిలోకి తీసుకొని తలుపు తీసింది. బయటకు వెళిల్ చినన్ బకెటోల్ నీళుల్ తీసుకొని ఈశానయ్ంలోని బోర
మోటార వైపు మెలిల్గా అడుగు వేయడం మొదలుపెటిట్ంది. బోరులో నీరు అందకపోవడం వలల్ పైనుండి మోటార పంపు బోలుట్ తీసి కొనిన్ నీళుల్ అందులో
నింపుతే కాని అది సాట్రట్ కాదు. అందుకే చీకటోల్ ఒక చేతోత్ టారచ్ మరో చేతోత్ చినన్ బకెట పటుట్కొని నీటి విషయంలో ఇంటాయన పటిట్ంచుకోకపోవడానిన్
మనసులో ఆడిపోసుకుంది. ఈ పెదద్ మనిషి కనీసం భూమిలో వుండే బోర మోటార వేయించినా బాగుండేది. బయటకు బాగా శబద్ం చేయకుండానే నీళల్ని
టాయ్ంకులో నింపేది. పిలల్లు ఉనన్నిన్ రోజు అనీన్ వాళేల్ చూసుకునాన్రు. ఇపుప్డు వాళుల్ పకుష్లాల్ ఎగిరిపోతే ముసలాయన తను ఇదద్రే మిగిలిపోయారు.
మెలిల్మెలిల్గా నడుచుకుంటూ బోర మోటారను చేరుకుంది.
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మోటార పర్కక్నునన్ రంధార్నిన్ మూసి ఉనన్ బోలుట్ని విపిప్ టారచ్ ఆన చేసి నీళుల్ పైకి రావడానికి మగుగ్తో ఆ బోర పైపులో
నీళుల్ పోసింది. ఇలా రెండు మూడు మగుగ్ నీళుల్ పోసిన తరావ్త పైపు నుండి నీళుల్ పైకి వచాచ్యి. పకక్నునన్ బోర మోటార సివ్చ వేసింది. బోర మోటర
‘‘ఉయ....’’ అంటూ నీళుల్ టాయ్ంకులోకి వెళుత్నన్టుట్గా నిశశ్బద్ంలో వినిపిసోత్ంది. అయినా మనసుస్ కుదుటపడలేదు. ఒకోక్సారి శబద్ం మాతర్మే వసుత్ంది.
పైపులోకి భూమి లోపల ఊట అందక బోర మోటార శబద్ం మాతర్మే చేసుత్ంది. కాబటిట్ ఓసారి డాబాపై ఉనన్ నీటి టాయ్ంకు మూత తీసి చూసేత్ మంచిది
అనుకుంది.
ఈశానయ్ం మూల నుండి మెలిల్ మెలిల్గా నడుచుకుంటూ డాబాపై నైరుతి మూల టాయ్ంకు వైపు వెళళ్డానికి మెటల్కెక్డం
పార్రంభించింది. మెటుల్ ఎకక్డం కాసత్ ఇబబ్ందిగా ఉనన్ డాబా పైకి వెళుత్నన్ కొదిద్ టాయ్ంకులో నీళుల్ పడే శబద్ం చెవుకు చేరగానే శాంతమమ్కు కాసత్ ఊరట
కలిగింది. ఓసారి డాబాపై నైరుతి మూలకు మెలిల్ మెలిల్గా చేరుకొని నీటి టాయ్ంకు మూత తీసి టారచ్ వేసింది. వయాయ్రంగా వెళుత్నన్ నీళళ్ని కళల్నిండా
చూసుకుంది. టాయ్ంకులో పడుతునన్ ఆ శబాద్నిన్ వింటూ అకక్డే టాయ్ంకు దగగ్ర కూరుచ్ండిపోయింది. ఇపుప్డు శాంతమమ్కి ఆ శబద్మే సంగీతం. హాయిగా
కళుల్ మూసుకుంది.
క్షణం గడిచిందో లేదో.. ‘‘కుతుక...కుతుక...’’ మంటూ మెలిల్ మెలిల్గా నీళుల్ ఆగిపోయాయి. బోర శబద్ం మొరటుదేలింది. అది
‘బావ...బావ...’ బావురమంటూ వింత శబాద్నిన్ చేయడం మొదలు పెటిట్ంది. శాంతమమ్కు అరధ్మయింది. బోర బావిలో ఊట అయిపోయిందని. గబుకుక్న
లేవడానికి పర్యతిన్ంచి మళీల్ కూరుచ్ండిపోయింది. కాని నీళుల్ లేకుండా బోర నడుసేత్ మోటార పాడయిపోతుంది. ఓసారి అలా పాడయితే అది రిపేర
అయేయ్వరకు మూడు రోజు నానా అవసథ్లు పడాలిస్వచిచ్ంది. ఈసారి శకిత్నంతా కూడగటుట్కొని ఒకక్సారిగా లేచి నిలబడి టారచ్ ఆన చేసి మెలిల్ మెలిల్గా
మెటుల్ దిగింది. ఆయాస పడుతూనే వెళిళ్ బోర సివ్చ ఆఫ చేసింది. నిశశ్బద్ రాతిర్లో బోర మోటార వికృత శబాద్లు ఆగిపోయాయి.
నిశశ్బాద్నికి కొంత సావ్ంతన చెందినా శాంతమమ్ మాతర్ం నిరాశ చెందింది. ఈ రాతిర్ సమయంలో కూడా నీళుల్ సరిగా
టాయ్ంకులో పడలేదు. పటుట్మని అయిదు నిమిషాలు కూడా కాలేదు. అపుప్డే బోరలో నీటి ఊట అందడం లేదు. మళీళ్ బోర వేదాద్మంటే ఓ అరగంట వరకు
బోర పైపుకి భూమి లోపల ఊట అందదు. చేసేది లేక శాంతమమ్ పెరటోల్నే బోర గదెద్పై కూరుచ్ంది.
పిలల్లుంటే వాళేల్ ఇదంతా చూసేవారనిపించింది. కాని ఒకక్రు కూడా ఇంటి పటుట్న లేకపోవడం వెలితిగా తోచింది. ఏమిటో
ఈ జీవితం... పిలల్లు చినన్గునన్పుప్డే బాగుండేది. ఎంత ఎండలు మండినా ఇంటి బావిలో పుషక్ంగా నీళుల్ ఉండేవి. పిలల్లు తలో చేయి వేసి గంగాళానిన్
నింపేవారు. సంవతస్రాలు గడుసుత్నన్ కొదిద్ బావిలో ఎంత పూడిక తీసినా పర్యోజనం లేకపోయింది. మెలిల్మెలిల్గా బావి బావురుమంది. ఒకక్ చుకక్ నీరు
కూడా లేకుండా పోయింది. అందరి ఇండల్లోని బావులకు ఇదే గతి పటిట్ంది. అపుప్డు కూడా పిలల్లు లకిష్, రమేష తలో చేయి వేసి దగగ్రునన్ సరాక్రు చేతి
పంపు నుండి నీళుల్ పటుట్కొచిచ్ ఇంటోల్ సిమెంటు కుండీని నింపేవాళుళ్. అలా వాళుల్ నీళుల్ మోసుకుని తీసుకరావడం, నేను నీటి కోసం నానా హైరానా పడటం
ఆయనకి కషట్ంగా అనిపించి బాయ్ంకులో లోన తీసుకొని మరీ బోర వేయించారు. అపప్టి నుండి నీటికి లోటు లేకుండా పోయింది. పెరటోల్ మొకక్కు కూడా
కషట్ం తీరిపోయింది. పకిక్ంటి వాళుళ్, ఎదురింటి వాళుల్ నీళళ్కోసమని వచిచ్ చాలాసేపు కబురల్తో కాలకేష్పం చేసి వెళేల్వారు. కాని ఇపుప్డు గలీల్ నిండా అందరి
ఇండల్లోల్ బోరుల్.... ఒకరిని మించి మరొకరు లోతుకు నీళల్ను తోడేసుత్నాన్రు. అయినా పిలల్లెపుప్డు పెదద్యిపోయారో, ఈయన ఎపుప్డు రిటైర
అయాయ్రో...తనకెపుప్డు వయసుస్ పైబడి శరీరం సహకరించకుండా పోయిందో...అంతా కలగానే వుంది.
ఇదద్రు పిలల్లకి పెళిళ్లుల్ అయాయ్క మాతర్ం తన జీవితంలో పెను మారుప్లు వచాచ్యి. కూతురు లకిష్ పిలల్ల పురుళుళ్
అయేయ్ంతవరకే ఇంటికి వసూత్ పోతూ వుండేది. ఇపుప్డు రమమ్ని పిలిచినా నా కుటుంబం, నా పిలల్లు అంటూ రావటమే మానేసింది. కొడుకు కూడా
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పెళల్యాయ్క కోడలుతో ఉదోయ్గరీతాయ్ పటన్ంలోనే కాపురం పెటాట్డు. పిలల్లు పెదద్యాయ్క జీవితంలో ఇవనిన్ సహజమని ఎంత సరిద్చెపుప్కునాన్ మనసుకి
మాతర్ం ఓ మూల బాధగానే వుంటుంది. ముసలితనంలో ఈ బాధ వారికి అరధ్ం కావాలంటే పిలల్ల మనసులో కూడా మా సిథ్తిని అరధ్ం చేసుకునే ఊట
ఊరాలిస్ ఉంది. అది ఎపుప్డు సాధయ్ం అవుతుందో....! అది ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి.
అపప్టికి కొడుకు మా ఇదద్రిని కూరోచ్పెటుట్కొని ‘‘నా ఉదోయ్గరీతాయ్ నాకు ఇకక్డ ఉండడం సాధయ్ం కాదు కదా...! రండి
మాతోనే సిటీకి వచేచ్యండి...మాతోనే వుండండి’’ అనాన్డు. సరే పటన్ం వెళాద్మంటే వాడిది చినన్ ఉదోయ్గం, చాలీ చాలని జీతం, ఇరుకైన ఇలుల్, ఎవవ్రూ
పలకరించని అదో రకమైన వాతావరణం అనిన్ంటిని దృషిట్లో పెటుట్కొని ‘‘మీ అమమ్కి ఇంకా చాతన అవుతుంది, కటుట్కునన్ ఇంటిని, ఉనన్ ఊరుని వదిలి
మీతో ఎలా వచేచ్ది, మరీ కషట్కాం వసేత్ అపుప్డు చూదాద్ం లే...’’ అంటూ ఆయన దాటవేశాడు. ఇక అపప్టి నుండి వాడు ‘పండుగకో...పబాబ్నికో తపప్’
ఇంటికి రావడం మెలిల్ మెలిల్గా తగిగ్పోయింది. వాడికి రావాలని ఉనాన్ ఉదోయ్గరీతాయ్ సెలవు దొరకక్పోవడం ఒకవైపు అయితే మరోవైపు వాడికి పుటిట్న
కొడుకు రాహుల ఆలనా పాలనా అనీన్ చూడడం వలల్ తరచూ రావడం తగిగ్ంచేశాడు. అయినా ఎపుప్డూ ఫోన చేసుత్ంటాడు. ముసలాయన ఆరోగయ్ం
ఇబబ్ందిగా ఉంటే మాతర్ం పటన్ం తీసుకెళిల్ ఓపిగాగ్ హాసిప్టల తీసుకవెళిల్ డాకట్రల్కు శర్దధ్గా చూపిసాత్డు, మందులు గటార్ ఇపిప్సాత్డు. ఇంటికి వెళేత్ కోడలు
కూడా అనిన్ సపరయ్లు సమయానికి శర్దధ్గా చేసి పెడుతుంది. మనవడు రాహులతో కూడా సమయం హాయిగా గడిచిపోతుంది. కాని ఇపుప్డు వెళాద్మంటే ఈ
ఎండాకాలం అది కూడా సాధయ్ం కాదు. ఎందుకంటే పటన్ంలో

కూడా నీటి కషాట్లు తకుక్వేం కాదు. దినదిన గండమే.

నీళుల్ కూడా

కొనుకోక్వాలిస్ందే...తాగటానికే కాదు వాడుకోవడానికి కూడా....!
మనవడు రాహుల గురుత్కురాగానే ఒకసారి మనసుని మెలిపెటిట్నటుట్గా అనిపించింది. కనీసం వాళల్నైనా ఇకక్డికి
రమమ్ందామంటే నీళల్కు కరువాయే. ఏం చేయాలో శాంతమమ్కి పాలు పోలేదు. అపర్యతన్ంగానే ఉబికి వచిచ్న కనీన్టి ఊటను కొంగుతో తూడుచ్కుంటూ
ఎలాగోలా ఇకక్డే సరుద్కుపోదాం అంటే పైబడుతునన్ వయసుస్, పైగా నీటి కరువు రెండూ ఇబబ్ంది పెడుతునాన్యి.
శాంతమమ్ అరగంట అయిపోయి వుంటుందని మెలిల్గా లేచి మళీల్ చినన్ బకెటోల్ంచి మగుగ్లో నీళుల్ పటుట్కుంది. టారచ్ ఆన చేసి
బోర పైపు రంధర్ంలో నీళుల్ పోసింది. నాలుగైదు మగుగ్లు పోసిన తరావ్త నీళుల్ ఉబికి పైకి వచాచ్యి. ఇక బోర మోటార వేదాద్మనుకునే లోపల పకిక్ంటోల్ంచి
కూడా బోర మోటార శబద్ము వినబడింది. చూసేత్ అకక్డ కూడా లైట వెలుగుతూ కనపడింది. బహుశా నాలుగు గంటలయి వుంటుంది. తను మొదటిసారి
బోర వేసినపుప్డే ఆ శబాద్నికి లేచినటుల్నాన్రు. శాంతమమ్కి పొరుగింటివాళల్పై కోపం వచిచ్ంది. పొరుగువారు ఎంత మంచివాళల్యినా వాళల్కి కూడా నీళుల్
కావాలిగా అనుకోగానే కాసత్ కోపం తగిగ్ంది.
బలవంతంగా మోటార సివ్చ వేసింది. ‘‘బూర....’’మని మోటార శబద్ం పెదద్గా శాంతమమ్కు వినపడిరది. కొదిద్ సేపటికి బోర
శబద్ం కొంచెం తగిగ్ంది. నీళుల్ సనన్ ధారగా టాయ్ంకులో పడుతునన్టుట్గా శాంతమమ్కు అనిపించింది. ఎనిన్ నీళుల్ పడుతునాన్యో చూదాద్మని మళీల్ మెలిల్
మెలిల్గా మెటుల్ ఎకుక్తూ నైరుతి వైపు ఉనన్ టాయ్ంకు దగగ్రికి చేరింది. మూత తీసి టారచ్ వేసింది. ‘చినన్ పిలాల్డు పోసే ఒంటేలుకు మలేల్’ నీళుల్ టాయ్ంకులో
పడుతునాన్యి. టారిచ్తో పరీక్షగా టాయ్ంకులో కిర్ందునన్ నీళల్ను చూసింది. ‘ఓ నాలుగు బకెటుల్ నీళుల్ పడాడ్యనుకుంది...ఈ నీళుల్ దేనికి
సరిపోతాయి...పొదుద్నున్ంచి రాతిర్దాకా ఎనిన్ పనులకి నీళుల్ అవసర మవుతాయో ఈ మగవాళల్కేం తెలుసు...అనిన్ సవయ్ంగా జరగాలని మాతర్ం
అనుకుంటారు’.
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మళీల్ బోర మోటార శబద్ం పెరిగిపోయింది. శాంతమమ్కి అరధ్ం అయింది, పకిక్ంటి వాళుల్ బోరుల్ వేయడం వన ఇపప్టికి బోర
మోటారోల్ నీటి ఊట తగిగ్పోయిందని. చేసేది లేక మెలిల్ మెలిల్గా నడుసూత్ ఆయాసపడుతూ వెళిళ్ మోటారని ఆపేసింది. ఈసారి బోరలోకి నీరు చేరాంటే చాలా
సమయం పడుతుంది. తెలల్వారుతోంది కదా అందరూ బోరుల్ వేసాత్రు.. మధాయ్హన్ం వరకు గాని మళీల్ బోరలోకి నీరు ఊరదు.
చేసేది లేక గది తలుపు తెరచి బెడ దగగ్రికి వచిచ్ంది. టారచ్ ఆన చేసి గోడ గడియారం వైపు తిపిప్ంది. ఉదయం 4.30 ని॥లు
అవుతుంది. ఓసారి ముసలాయన వైపు ఆలంబనగా చూసింది. తనూ మంచంపై నడుం వాలిచ్ంది. శరీరం అలసినందుకు కాసత్ హాయిగా అనిపించినా
మనసంతా అదోలా వుంది. కళుల్ మూసుకుంది. కషట్మైనా సరే ఈసారి రమేష ఫోన చేసేత్ చాలా మాటాల్డాలని అనుకుంది. మా పరిసిథ్తిని అరధ్ం చేసుకుని
మముమ్లిన్ కనిపెటుట్కు ఉండడానికి మా దగగ్రికి వాడు రాకపోతేనేం...! మేమైనా వెళిల్ వాడికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండచుచ్.... ఆరిధ్కంగా వాడిపై భారం
కాకుండా ఆయనని ఒపిప్ంచి బాయ్ంకులో ఉనన్ కొంత డబుబ్ని వాడికి ఇపిప్ంచేలా చేసాత్ను. అయినా మా తదనంతరం అంతా వాడిదేగా....! నేనిలా
అనుకుంటునాన్ను కాని ఆయన ఏమంటారో...? కనీసం వాళల్యినా ఇకక్డకు వసేత్ బాగుండు. కొడుకు, కోడలు, బిడడ్ అలుల్డు అందరూ ఇంటికి రాక
ఎనిన్నెలలు అయియ్ందో.....! మనవడు రాహులపై మనసుస్ కొటుట్కుంది. అపర్యతన్ంగానే శాంతమమ్ కళల్లో మళీల్ కనీన్టి ఊట ఉబికి వచిచ్ంది. పిలల్లిన్
తలచుకుంటూ నిదర్లోకి జారుకుంది.
‘‘ఎదురుగా కొడుకు రమేష, కూతురు లకిష్ ఒకరి తరావ్త మరొకరు పోటీగా పక పకా నవువ్కుంటూ సరాక్ర బోర నుండి
నీళుల్ తీసుకొసుత్నాన్రు. నీలి రంగు నీళల్ డబాబ్ని నింపుతునాన్రు.. మనవడు రాహుల నీటిలో చేతులు పెటిట్ ఆడుతునాన్డు...!’’.
ఇంతలో ‘‘శాంతా...శాంతా...! లేవవే ఆరునన్ర అయింది.... నీళల్ టాయ్ంకర వచిచ్నటుల్ంది... పకిక్ంటోల్ బిందేల శబద్ం
అవుతునాన్యి.... లే...! ఈ రోజు పోతే మళీల్ రెండు రోజులకు గాని టాయ్ంకర రాదు... ఈరోజు మునిసిపాలిటి నలాల్ కూడా రాదేమో...? తొందరగా లెవువ్’’
అనగానే కల నుండి ఉలికిక్పడి లేచింది శాంత.
ఎదురుగా కూతురు, కొడుకు లేకపోయేసరికి క్షణకాలం శాంతమమ్ నిరాశ చెందింది. తెరచివునన్ గది తలుపునుండి ఇంటి
గుమమ్ం వైపు ఓసారి చూసింది. కాసత్ తేరుకొని ఎకుక్వసేపు టాయ్ంకర ఉండదు, కాబటిట్ వెంటనే వంటిటోల్కి వెళిల్ంది. బిందెలిన్ గబా గబా కడిగి టాయ్ంకర వైపు
నడిచింది.

***
Click here to share your comments on this story
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