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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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“వెంకటలకీష్! ఏడునాన్వే.. అరెజ్ంటుగా ఇటాట్ రా!” నారాయడు హడావుడిగా తడికె గేటు తీసుకుని లోపలికి రాబోయాడు. గేటు కాసాత్
లటకక్న చేతిలో కొచిచ్ంది.
“థూ.. ఇపుప్డే ఇరగాలా ఇది. అవసరమైనపుప్డే అడడ్ంకులొసత్యయ్ంటే ఏందో అనుకునాన్..” నారాయడు గేటు పకక్కి పెటిట్ పెదద్
పెదద్ అంగలేసుకుంటూ వరండాలోకొచాచ్డు.
అపప్టికే.. ఎపుప్డెళాళ్డో మూడేళళ్ సాంబడు, గేటు దగగ్రకెళిళ్ దానిన్ కిందా మీదా పరిశీలిసుత్నాన్డు.
“నాయనా! ఇది నేను పెటేట్సాత్. ఇటిట్టేట్ తగిలించెయయ్చుచ్.” ఆరిందాలా బొందుల దగగ్ర పటుట్కునాన్డు. గేటు మొతత్ం వాడి మీదికి
ఒరిగి పోయింది. తల మాతర్ం బయటికి వచిచ్.. మొతత్ం గేటు కింద ఇరుకుక్ పోయాడు.
“అమోమ్! అమామ్..” అరుసూత్ గింజుకుంటునాన్డు.
“ఒకక్ క్షనమైనా ఊరకుండవు గదరా! ఏదో ఒకటి కొంప మీదికి తెసాత్నే ఉంటావు. భడవ ఖానా!” మలల్యయ్ తూరుపింటోల్ంచి
బైటికొచిచ్, గేటు కింద నుంచి మనవడిని తీశాడు.
“ఏం గాలేదు కద. చంటోడు పరికిసాత్నే ఉంటాడని గురెత్టుకో
ట్ వాలి అందరూ! ఆదమరవటానికి లేదు.”
జాలమమ్ చటుకుక్న, గింజుకుంటునన్ సాంబడిని ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్ంది.
పడమటింటోల్ కెళిళ్న నారాయడు, సాన్నం చేసొచిచ్ తాపీగా చీర కటుట్కుంటునన్ వెంకటలకిష్ని చూశాడు.
“ఏందే.. ఏం పటట్నటుట్ంటావు? సాంబయయ్ గోల ఇనిపించలా?” కొంగు నడి మధయ్ని పంటికింద నొకిక్ పటిట్, కళళ్ తోనే
వినిపించిందనన్టుట్ చెపిప్ంది వెంకి.
నారాయడు నిశశ్బద్ంగా వెళిళ్ తలుపేసొచాచ్డు.
“ఉండుండు నే సరుద్తా. నీకు సరిగాగ్ రాదు.” రెండంగలోల్ దగగ్రగా వెళిళ్, రెండు చేతులతో కుచిచ్ళుళ్ తీసి శర్దధ్గా సరాద్డు. కృషణ్వేణి
పరవశంగా చూసింది మొగుడిన్…
PPP
“ఏవయిందతాత్? నేను సాన్నం చేతత్నాన్! ఏమాగం చేశాడు ఎదవ?” నునన్గా తల దువువ్కుని, చీరాల పచచ్ చీర మడమల పైకి
కటుట్కుని, తెలల్ని బుటట్ చేతుల జాకెటుట్ వేసుకుని వచిచ్ంది వెంకటలకిష్.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2017

2

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

తలోల్ ఎఱని గనేన్రు పువువ్ పెటిట్ంది.

పొదుద్నాన్, సాయంతర్ం తల దువువ్కుని జడేసుకోగానే ఏదో ఒక పువువ్ పెటాట్లిసిందే.

“ముందుగా పువువ్ పెటిట్, ఆ తరువాత జడేతత్దే వెంకటలకిష్..” చినన్పుప్డు సేన్హితురాళుళ్ ఏడిపించే వాళుళ్. “వీలు గాదు కానీ.. జళోళ్నే పూలు
పూయించేనూ?” దీటుగా జవాబిచేచ్ది వెంకటలకిష్.
“ఏం గాలేదే.. కొదిద్గా మోచేతి దగగ్ర బొంగు గీచుకు పోయింది. కాసత్ పసుపదాద్. కొదిద్గా భయపడడ్టునా
ట్ న్డు. కాసిని పాలు పటాట్…
నిదద్రోతునాన్డు. అసలేంటంట.. అంత లావు కేకలేతూత్ వచాచ్డు నారాయడు?”
గతుకుక్ మంది వెంకటలకిష్. తను అడగనే లేదు. నారాయడు కూడ మరచినటుట్నాన్డు చెపప్టం. కుండ లోంచి నీళుళ్ తీసుకుని
తాగ సాగింది.
“వాళళ్ చినన్యయ్కి ఆడపిలల్ పుటిట్ందటేన్.. షావుకారింటికి ఫోన చేశాడు. పది రోజులయాయ్క బారసాలంట. మనందరినీ రమమ్నాన్రు.
అదే యెంకి కి చెపెప్ళాద్వనీ! అంతే కాదు..” నారాయడు సమయానికి వచిచ్.. చెపప్ బోతునాన్డు. మధయ్లోనే అందుకుంది జాలమమ్.
“వారీన్.. ఇపుప్డా చెపేప్ది.. ఇంత మంచి వారత్. మన సాంబయయ్కి పెళాళ్ం పుటిట్ందనన్మాట. వెళాద్ం అందరం.. శుభ కారయ్ం మరి.
పిలల్దానికి వెండి ఉంగరం చేయిదాద్ం. కంసాలికి చెపిప్రా.. చుటుట్నన్దైతే పెదాద్ చినన్ చేసుకోటానికుంటాది.”
వెంకటలకిష్ కూడా ఆనందంతో పొంగిపోయింది.
“కాసింత అనన్ం పకక్కి తీసి పాయసం చేతాత్నతాత్. సాంబడికూక్డా ఇషట్ం.”
“అటట్గే, బెలల్ం కోరుతా, ఆ కతిత్ పీటందుకో.” సాంబడికి ఐదో నెలొచిచ్ నపప్టున్ంచీ వెంకటలకేష్మ్ వంట చేసోత్ంది. పిలల్డి సంగతి
చూసుకోడం నాయనమమ్ పని.
నారాయడు మాతర్ం ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఈ సారి పంట దిగుబడి చాలా తగిగ్ పోయింది. ఇంటికి సరిపడా ధానయ్ం రాగా..
అమిమ్ందాంతో బొటాబొటీగా పపుప్లు, ఉపుప్లొచాచ్యి. కాయా కసరూ దొడోల్ పండించుకునాన్.. ఊరల్కెళళ్డం, బహుమతులు తీసుకెళల్డం
అపుప్ చెయయ్కుండా కుదరదు. అపుప్ చేసేత్ అంతే సంగతులు.. వడీడ్ మీద వడీడ్. పొలం అంతా పొయేయ్ వరకూ ఆగదా మహమామ్రి.
ఒకోక్సారి, పడమటిలుల్ వెయయ్డం మంచి పనేనా అని ఆలోచిసుత్ంటాడు నారాయడు. కాసిని డబుబ్లు అందుబాటోల్ ఉంటే ధైరయ్ం
ఉండేది. ఇపుప్డెకక్డ వెతికినా ఖాళీనే. ఏ ఖరుచ్ తగిగ్దాద్మనాన్ కుదిరేటుట్ లేదు.
కిటికీ కింద కూరుచ్ని ‘వల’ బాగు చేసుత్నన్ మలల్యయ్ తలెతిత్ చూశాడు. పంటెతెత్యయ్డం అయింది. ఇంక చేపలు పటట్టానికెళాళ్లి.
అదృషట్ం బాగుండి మంచి చేపలు పడాడ్యంటే నెల ఖరుచ్లకి ఢోకా ఉండదు.
నారాయడి మొహం చూసి పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకునాన్డు. ఆడోళళ్కూక్డా ఏం జరుగుతోందో చెపుత్ండాలి.. లేకపోతే కోరికలటాట్
పుడుతూనే ఉంటాయి. పూటకింత అమరుసుత్ంటే కషట్ం సుఖం ఏం తెలుసుత్ంది?
“నాకు రాటానికి కురదు రా నారాయడూ! ఆ టయం లోనే మాంచి బరువు చేపలు, బొమిమ్డాయిలు వతత్యయ్ంట చెరువు లోకి.
ఎకోస్ప్రిట్ంగ చేసేటోళుళ్కూడా వతాత్రనాన్డు షావుకారు. నువువ్, కోడలూ, సాంబడూ యెలిల్ రండి. మేం వీలు చూసుకుని ఎపుప్డో యెలొల్తాత్ం.”
మలల్యయ్ గటిట్గా చెపేప్శాడు.
నోరు తెరిచి ఏదో అనబోయిన జాలమమ్, గంభీరంగా ఉనన్ మలల్యయ్ని చూసి మాటాల్డకుండా ఊరుకుంది. వెంకటలకిష్
మొదటున్ంచీ మామ ఎదురుగా నోరెతత్దు.
“అంతే కాదమామ్! ఎవురో కిరణమ్యీ సొసైటీ వాళల్ంట.. ఈ లంకలో ఉనన్ పలెల్లోల్ ఆడోళళ్కి టైలరింగు నేరిప్తత్నాన్రు. మనూరి
నుంచి వెంకటలకిష్ని సెలెక్షన చేశారు. రెండు నెలుల్ టౌనోల్ ఉండాలి. అయాయ్క వాళేళ్ కుటుట్ మిషనిసాత్రు. వెంకటలకిష్ దరీజ్ పని చేసుకోవచుచ్.
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సనీన్ళళ్కి ఏనీన్ళుళ్గా ఉంటయియ్. మనకి పంట సరిగాగ్ అందటేల్దు కూడ.”
జాలమమ్ మాటాల్డలేక పోయింది. అమోమ్! రెణెణ్లుల్ చంటోడి నొదిలి ఉండాలా.. కోడలు ఎపుప్డెళిళ్నా రెండు రోజులకి మించి ఉండ
లేదు పుటిట్ంటోల్. ఏం చెయాయ్లి? ఎటాల్.. ఈ ఇంటోల్ బితుకు బితుకు మంటూ ఉండాలి? ఒకక్ సారి నీరసం ఆవహించింది. నేల మీద కూలబడి
పోయింది.
“అతాత్! వారానికొక సారి వసుత్ంటాం. మొతత్ం మన పాలేనికి ననొన్కక్ దానేన్ తీసుకునాన్రు. అంతా ఫీర్.. ఫీజులెయీయ్ లేవు.
మనూళోళ్ జాకిటూల్, గౌనూల్, లంగాలూ కుటిట్నా నెలకి వంద పైగా సంపాయించచుచ్.”
“మరి ముందు నాకెందుకు చెపప్లేదు?” జాలమమ్ మొహం ఎరర్గా చేసుకుని అంది.
“చెపప్టానికి ననున్ తీసుకుంటారో లేదో తెలీదు కదా! నీ కొడుకు ఎపుప్డో పేరిచాచ్డంట. ఇందాకే మాకు తెలిసింది. సోం వారం
నుంచీ కాల్సులు మొదలు. నీకూక్డా చకక్గా అవిరేటుట్ జాకెటుట్ కుటేట్తాత్.. ఎంత లోకి.. ఇటేట్ గడచి పోతయియ్ రెణెణ్లూల్.”
“వారం ఓరం వతుత్ండాలి మరి. తపప్దుద్.” బుంగ మూతి తోనే సరే అనన్టుల్ తల ఊపింది జాలమమ్.
“తాతా! చేపలు పటట్టానికెలత్నాన్వా? నేనుకూడా వతాత్.” ఎపుప్డు లేచాడో సాంబడు లేచి వలని పటుట్కుని చూసుత్నాన్డు.
“అటట్గే యెలాద్ం. ముందు అమమ్మమ్ గోరింటికెలిల్ బుజిజ్ పాపాయిని చూసి రండి. ఆ మీన సేపలకెలొల్దాద్ం.”
PPP
“అబోబ్.. అబోబ్! అలుల్డు గారొచాచ్రు. ఆరతి పళెళ్ం పటర్ండి.” చినన్యయ్ గటిట్గా అరిచాడు, వెంకటలకీష్, సాంబడూ వసుత్ంటే.
సాంబడు సిగుగ్ పడుతూ, అమమ్ కుచిచ్ళళ్లోల్ మొహం దాచుకునాన్డు.
“ఏమామ్! కులాసాయేనా? ఇయయ్ంకుడు వాళుళ్ రాలేదా?” బాబయయ్, సాంబడిని ఎతుత్కునాన్డు. కళళ్ నిండా నీళళ్తో వెంకటలకిష్
అడడ్ంగా తల తిపిప్ంది. అంతకు ముందు సంవతస్రమే వెంకటలకిష్ తలిల్ పోయింది.. పచచ్ కామెరుల్ వచిచ్. పనెన్ండు రోజులూ వెంకటలకిష్
కుటుంబం అందరూ ఉండెళాళ్రు.
“ఎటుట్నాన్వు నానాన్? ఒంటోల్ ఎటుట్ంది?”
“నాకేందమామ్. గుండార్యిలా ఉనాన్. మరో పదేళుళ్ గారంటీ.” బాబయయ్ పిలల్డినెతుత్కుని దొడోల్ కెళాళ్డు.
“అదేం విచితర్మో! మానవుడు అదే అనుకుంటాడు.. అనీన్ గారంటీ అని. ఈ పర్పంచంలో దేనికి గారంటీ ఇవవ్గలరు ఎవరైనా?”
మనసులో అనుకుంది వెంకటలకిష్.
నారాయడు రికాష్ డబుబ్లిచేచ్సి వెనుకే వచాచ్డు.. చేతిలో కూరల సంచీ పటుట్కుని.
“ఏంది బావా ఎపుప్డొచిచ్నా ఏదో తెసాత్నే ఉంటావు. మీకేదైనా ఇయయ్టానికే మాకు ఛానిస్వవ్వు.” నవువ్తూ నిషూఠ్రమాడాడు
చినన్యయ్, సంచీ లోపల పెటొట్చిచ్.
“ఇంక అమామ్యినే ఇచేచ్ ఛానొస్చిచ్ంది కదా! పెదద్యయ్ భారయ్ నవువ్తూ అని, వెంకటలకిష్ని లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది.
“అతాత్! నాకేం తెచాచ్వు?” పెదద్యయ్ కొడుకు, రాజా పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ వెంకటలకిష్ని పటేట్సుకునాన్డు.
“నేనే వచేచ్శా! ఇంకేం కావాలి రా నీకు. మనూరోల్ రెణెణ్లుల్ంటా. బాగా చదువుతునాన్వా? ఒకటో కాల్సు కదూ? పేదద్ చదువులు
చదవాలి.. నా లాగ కాదు. ఇవిగో చూడు బాగునాన్యా?” పది చాక లెటుల్ పాల్సిట్క కవరోల్ పెటిట్ ఇచిచ్ంది. అంతకు ముందే జాతరలో
కొనుకొక్చిచ్ంది. ముచిచ్ బంగారం తో చుటిట్ మెరుసుత్నాన్యి.
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“వావ. చాలా బాగునన్యయ్తాత్. ఇపుప్డే తినెయయ్నా? మా ఫెర్ండస్ందరికీ కొనిన్చొచ్తాత్.” రాజా రివివ్న పరుగెతాత్డు.
“ఎంత ముదొద్సుత్నాన్వురా రాజా! తొందరగా వచెచ్యాయ్లి, మనం బోలెడు కబురుల్ చెపుప్కోవాలి. ఇపప్టికైతే కాళుళ్ చేతులు
కడుకుక్నొచిచ్ పాపాయినెతుత్కోవాలి నేను.” వెంకటలకిష్ దొడోల్కెళిళ్ంది.
“ఏంటే యెంకటలకీష్ రెండు నెలలుంటా! మీ అతత్ ఒపుప్కుందా? ఏం చేతాత్వికక్డ?” వెనుకే పెదద్ వదిన వెళిళ్ అడిగింది.
వెంకటలకిష్ నాలికక్రుచు కుంది. ముందు అనాన్ వదినలకి చెపప్కుండా తనే అనేసుకుంది. ముందూ వెనకా ఆలోచించు కోవదూద్?
వాళళ్కి గాని వీలవక పోతే..
“సొసైటీ వాళుళ్ కుటుట్ నేరిప్తాత్రంట అకాక్! మన చుటుట్ పకక్ల ఇరవై ఊరల్నుంచి ఊరి కొకక్రిని తీసుకునాన్రు. ఉంటానికూక్డా
వాళేళ్ ఏరాప్టు సేతాత్రు. పిలాల్డిని చూసుకోటానికి సెంటరు కూడా ఉందంట, వెంకటలకిష్ పనోల్కెళిళ్ నపుప్డు.” నారాయడు వచిచ్ అంతా
వివరించాడు.
“ఉంటానికూక్డా ఆళేళ్నా.. తనకి చెపప్నే లేదే..” కినుకగా అనుకుంది వెంకటలకిష్.
“అటాట్గా! మరి టౌనల్లో ఆడోళళ్కేం నేరిప్యయ్రా?”
“కనుకుక్ందామకాక్! మా ఊరొచిచ్ అడుగుతే నేను వెంకటలకిష్ పేరిచాచ్. ఇకక్డ కూడా ఉండే ఉంటుంది. అసస్లా సొసైటీ
బెజవాడలో ఉంటదంట. ఇళళ్లోల్ కూచునే ఆడోళుళ్ సంపాయించుకునే సీక్ములు పెడతారంట.”
“మనిలుల్ండగా ఆడనెకక్డో ఉండటం ఎందుకు? మామ కూడా సాంబడితో ఆడుకోవాలని సంబర పడిపోతానన్డు. ఇకక్డే ఉండాలి,
ఇంటాడపడుచు.” పెదద్ వదిన కచిచ్తంగా చెపేప్సింది.
“కానీ, ఇంటోల్ బాలింతరాలు. సాంబడసలే అలల్రోడు. ఆడిని పటుట్కోడం చాలా కషట్ం. ఈ క్షనం ఈడ, మరో సెకను ఆడ.
సొసైటీలో ఐతే ఆలేల్ చూసుకుంటారు. అపుప్డపుప్డు రేతిర్కి వసుత్ంటాదిలే.” నారాయడు సరిద్ చెపాప్డు.
నిజమే! వెంకటలకిష్ అనుకుంది.. ఎంత పుటిట్లైల్తే మాతర్ం, ఇంకోళల్ని ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదు. ఒక మనిషి ఎకుక్వయిందంటే మధయ్
తరగతి కుటుంబాలకి పరీకేష్.
నారాయడిని ఆరాధనగా చూసింది. అతిత్ంటి నుంచి ఇంకా కావాలి.. ఇంకా కావాలి అని ఏడిపించే అలుల్ళల్ గురించే వింటారు
అందరూ! ఇటాట్ంటి మానవతవ్ం గల మనుషుల గురించి ఎవరూ చెపప్ రెందుకో! అకక్డా ఇకక్డా కాగితాలూ, పతిర్కలూ దొరికినపుప్డు
వెంకటలకిష్ చదివిన అనిన్ కథలూ ఇంచు మించు అదే బాపతు. “జామాతా దశమగర్హ..” అంటూ.. అందరు అలుల్ళళ్నీ విలనుల్గా చూపించే
వారే!
“ఎంత చకక్గా ఉందో పాప.. అంతా అమమ్ లాగుంది కదూ?” చినన్యయ్ కూతురిని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కుని అంది వెంకటలకిష్.
“అవునే వెంకీ! అమేమ్ మళీళ్ మనింటికొచేచ్సినాది. అందుకే అమమ్ పేరే పెటేట్సత్నాన్ం.” చినన్యయ్ ఎపుప్డొచాచ్డో, బాలింత
రాలి గుమమ్ం దగగ్ర నిలుచుని అనాన్డు.
“ఓ.. అయితే కృషణ్వేణమమ్ మళీళ్ పుటిట్ంది.. వేణిని బాగా చదివించాలి అనాన్! అమమ్కి కూడా ననున్ సూక్లుకి పంపాలని
ఉండేది. మనిళళ్లో పది నిండకుండానే పెళోళ్.. పెళోళ్ అని గోలెడతారు.”
చినన్ వదిన చిరు నవువ్ నవివ్ంది సిరులొలికేలా!
PPP
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పొదుద్నేన్ తనవీ సాంబడివీ బటట్లు రెండు సంచీలోల్ పెటుట్కుని తయారై పోయింది వెంకటలకిష్. నారాయడు రికాష్ తెచేచ్శాడు.
“ఏందో అమామ్య! నాకేం బాగో లేదు, ఊరోల్ మేం ఉండీ మీరిటాట్ ఎకక్డో ఉండటం.” సాంబడి నెతుత్కుని వాకిటోల్కి వచాచ్డు
బాబయయ్.
“రోజూ అంత దూరం పోటం రాటం నాకు చాలా కషట్మౌతాదయాయ్. అపుప్డపుప్డు వసుత్ంటా కదా!” కూతురికే కషట్మంటే మరి
మాటాల్డేల్దు బాబయయ్. నిజవే దగగ్రా దాపా.. ఊరి చివరన్ ఉంది సెంటరు. అకక్డుంటవే మంచిది. పైగా వాళేళ్ భోజనం అదీ కూడ చూసాత్రుట.
“ఒకక్ నిముషం ఆగు వెంకీ.. అకక్డ ఎపుప్డు పెడతారో ఏమో.. దిబబ్రొటిట్, మాగాయ పెటాట్.. మధయ్లో తినండి.” పరుగెతుత్కుంటూ
వచిచ్ ఒక డబాబ్ ఇచిచ్ంది పెదద్ వదిన.
అడర్స చెపిప్, ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు ముగుగ్రూ. సాంబడు రికాష్ వెనుక ఉనన్ తెర తీసి టాటా చెపాప్డు.
సెంటర దూరంగానే ఉంది వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారింటికి. కాలవ వెంబడే ఐదు కిలో మీటరెల్ళుళ్ంటారు. పకూక్రికీ టౌనుకీ మధయ్లో
ఉనన్టుల్ంది.
పకాక్ సూక్లు బిలిడ్ంగు ముందు రికాష్ ఆగగానే లోపలున్ంచి, ఒకావిడ బైటికొచిచ్ంది. ముపైఫ్ ఏళుళ్ంటాయి. నాజూగాగ్ ఉంది.. నీలం
పువువ్లునన్ తెలల్ చీర కటుట్కుంది. బాగా చదువుకునాన్విడ లాగుంది. నిసస్ంకోచంగా

ముందుకొచిచ్ సాంబడి నెతుత్కుని, నవువ్తూ

పలకరించింది.
“రండి. మీరే మొదటి వారు. నా పేరు విజయలకిష్. విజయకాక్ అని పిలుసేత్ చాలు. ఈ రెండు నెలలూ మీకు ఏం కావలసినా ననున్
అడగండి. మీకు సెంటర అంతా చూపిసాత్ను. ఆ తరువాత నారాయడుగారు వెళిళ్ పోవాలి. ఇంకా అమామ్యిలొసాత్రు కదా! వాళళ్కి ఇబబ్ందిగా
ఉండచుచ్. ఈ దుండగీడుకి డేకేర ఉంది. దింపేదాద్ం. అందులో ఇంకా పిలల్లుంటారు. హాయిగా ఆడుకుంటాడు.” గలగలా మాటాల్డుతూ,
సాంబడిని కిందికి దింపి చెయియ్ పటుట్కుని నడిపిసూత్ అంతా చూపించింది.
డేకేర లోకి వెళల్గానే అకక్డునన్ బొమమ్ల దగగ్రికి పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్పోయాడు సాంబడు.
నెమమ్ది నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్ళేళ్ రావడం మొదలు పెటాట్రు. కొందరు ఒకక్రొకక్రే వచాచ్రు. ఒకళిళ్దద్రిని తలీల్ తండీర్ దింపారు. ఇదద్రు
మాతర్ం, వెంకటలకిష్ లాగనే పిలల్లతో వచాచ్రు.
వదలేల్క వదలేల్క వెళాళ్డు నారాయడు. అపుప్డు కూడా అడిగింది వెంకటలకిష్.. ఇదంతా అవసరమా అని.
“ఉండాలి యెంకీ! ఏదో ఒక పని చేతిలో ఉండాలి. అదీ అనన్ం పెటేట్దే.. పని నేరుచ్కోటం ఎటుట్నాన్, పదిమందినీ కలుసాత్వు. ఎవరు
ఎపుప్డు ఆతీమ్యులౌతారో.. ఎందుకు మనకీ పని సెయయ్మని బగమంతుడు చెపాత్డో ఏం చెపప్గలం? భూమి తలిల్ని నముమ్కునాన్ం బానే ఉంది.
ఆ తలిల్కీ విసుగొచేచ్తాత్ంది. ఇంక పండించ లేనంటాంది. తతరాలుగా తవువ్కుని తింటానే ఉనాన్ం. నాకు మాతర్ం ఇషట్వా నినొన్దిలి ఉంటం.
ఎందుకో ఆయన తోపించాడు. మనం చేసెయాయ్లంతే. నువువ్ పువువ్లు అవీ కుడత్ంటావు కదా దిండు గలీబుల మీద. అయేయ్ నేరుచ్కో. లేదా..
మా అమమ్కి చెపిప్నటుల్ జాకిటుల్ కుటట్డం నేరుచ్కో..” ఆయాసం వచిచ్నటల్యి ఆగి పోయాడు నారాయడు. వాడికీ ఉదేవ్గంతో మాట రావటేల్దు.
వెంకి లేని ఇంటోల్ రేపటున్ంచీ.. ఎటుట్ండాలో!
ఒకరొన్కరు కౌగలించుకోడం, సంసారం చెయయ్డం కోసమే కాదు భారాయ్భరత్ల అనుబంధం... అది ఇంత పెదద్ జీవితంలో చాలా
కొదిద్ సేపు మాతర్మే ఉండేది.. ముఖయ్మైనదే అయినపప్టికీ! పర్తీ రోజూ ఒకరికొకరు అనన్టుల్ బర్తకడం.. కషట్ సుఖాలు సమానంగా
పంచుకోవడం. పరసప్రం అవసరాలు గమనించుకోవడం.. ఎనెన్నోన్, పర్తీ క్షణం తలచుకోవడం.. అదే నిజమైన పేర్మ. సరవ్ వాయ్పితమైన
పేర్మ.
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ఏ అదృశయ్ శకిత్ నారాయడిని పేర్రేపించిందో.. వెంకటలకిష్ని కుటుట్ పని టైరనింగ లో చేరిప్ంచమని.. ఎందుకు అందరినీ ఒపిప్ంచి,
వెంకటలకిష్తో సహా.. చేరిప్ంచాడో.. కాలమే చెపాప్లి.
కళళ్ నిండా నీళళ్తో వీడోక్లు పలికింది వెంకటలకిష్. సాంబడు చూడ లేదు నానన్ వెళల్టం. చూసేత్ భూమీ ఆకాశం ఏకం చేసేవాడు.
PPP
విజయలకిష్ ఇరవై మంది అమామ్యిలీన్ ఒకరి కొకరిన్ పరిచయం చేసింది. ఆవిడ ఎంబార్యిడరీ నేరిప్సుత్ంది. ఇంకొక మేడమ పేరు
సావితిర్. ఆవిడ జుతుత్ కతిత్రించుకుని, తల తిపుప్తూ మాటాల్డుతుంటే ఆ జుటుట్ తమాషాగా ఊగుతూ ఉంటుంది. సావితిర్ మేడం జాకెటుల్,
గౌనుల్.. ఇంకా చురుకుగా నేరుచ్కుంటే శలావ్ర- కమీజులు కతిత్రించడం కుటట్డం నేరిప్సుత్ంది.
అందరూ ఏ పూట కా పూట తిండికి వెతుకోక్వలసిన వాళేళ్. పెళిళ్ళళ్యి రెండు నుంచీ ఐదేళళ్ పైన అయినా ఎవరికీ పదెధ్నిమిదేళుళ్
నిండ లేదు.
అందుకే విజయలకిష్ మేడం.. “అమామ్యిలూ” అని పిలుసుత్ంది. ఆ పిలుపుతో అందరికీ మళీళ్ చినన్ పిలల్లం అయి పోయామనన్
భావం కలుగు తోంది.
మొదటి రోజు పరిచయాలయేయ్ సరికి భోజనాల టైమయింది. పిలల్లిన్ కూడా తీసుకొచాచ్రు. సాంబడు ఒకక్ ఉదుటన్ వెంకటలకిష్
మీద పడాడ్డు. ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది. ఏంటో.. యుగాలయిపోయినటుట్ంది వాడిని చూడక.
“అమామ్! నానేన్డీ? మనింటికెలిల్ పోదామా?” అమమ్ని చూడగానే వాడు మాటాల్డిన మొదటి మాటలవే. కొంచెం ఆగుతే.. నానన్మమ్,
తాత అని మొదలెడతాడేమో అని భయం వేసింది వెంకటలకిష్కి.
“అనన్ం తినాన్క వసాత్రు. దా..” డే కేర లో టీచర వచిచ్ పిలిచింది.
ఆవిడ రమమ్నగానే మంతర్ం వేసి నటుల్ వెళిళ్పోయాడు సాంబడు.
“ఆ టీచర అంతే.. పిలల్లిన్ బాగా చేర దీసుత్ంది. నువువ్ చూసుకోనకక్రేల్దు. నువువ్ వెళేళ్టపుప్డు ఆవిడిన్ వదిలి రానంటాడు చూడు.”
నవువ్తూ అంది విజయా మేడమ, నోరు తెరుచుకుని చూసుత్నన్ వెంకటలకిష్తో.
పపుప్, కూర, చారు, మజిజ్గతో వేడి వేడి అనన్ం వడిడ్ంచారు. అనీన్ కూడా దేవాలయాలోల్ పదారాధ్లాల్గ ఎంతో రుచిగా ఉనాన్యి.
“రేపటున్ంచీ వంతుల పర్కారం కిచెన లో హెలప్ చెయాయ్లి. డూయ్టీలు వేసాత్ం. ఇదద్రు వంట చేసే వాళుళ్నాన్రు కానీ.. మొతత్ం
సెంటరోల్ పిలల్లు, పని వాళుళ్, టీచరుల్, టైనీలు కలిపి వంద పైన ఉంటారు. అందుకే కూరలు తరగడం వంటి పనులోల్ సాయం చెయయ్ వలసి
ఉంటుంది.” విజయలకీష్ మేడమ చెపుత్ంటే, అదెంత పని అనన్టుల్ చూశారు అందరూ.
అకక్డునన్ పర్తీ ఒకక్రూ ఇంటి పనులోల్ ఆరి తేరిన వారే. యాభై అరవై మందికి చులాగాగ్ వండి, వడిడ్ంచగలరు. వివిధ రకాల
భావాలతో భోంచేశారు టైరనీలు.
వెంకటలకిష్కి అతత్, మామ గురుత్కొచాచ్రు. ఏం చేసుత్నాన్రో? కొడుకు మీద కంటే తన మీద, సాంబడి మీద పార్ణం పెటుట్కునాన్రు.
వాళళ్ని వదిలి రావటం తనకి ఎంత మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. నారాయడు ఏమైనా అనుకుంటాడని వచిచ్ంది
ఆలోచనలోల్ ఉండగానే మేడమ పిలుపు.. మధాయ్నన్ం కాల్సులకి ఐదు నిముషాలోల్ వచెచ్యాయ్లని. మధయ్లో సాంబడి టీచర వచిచ్ వాడి
బటట్ల సంచీ తీసుకెళిళ్ంది. మొహం కడిగి తుడవటానికి తువావ్లు కావాలని.
అంతా కొతత్ కొతత్గా ఏదో వేరే పర్పంచం లోకి వచిచ్నటుల్ంది టైరనీ లందరికీ. ఎవరూ, కుటుంబాలనొదిలి ఉండలేదు అపప్టి
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వరకూ. కొంతమంది హాయిగా, సేవ్ఛఛ్గా ఉందనుకుంటే. కొందరు బెంగగా ఉనాన్రు.
అందరూ టైరనింగ హాలోల్ సమావేశమయాయ్రు.
సతరీలకి సవ్యం ఉపాధి పధకాలెందుకుండాలో వివరించింది విజయలకీష్ మేడం. ఆవిడ చెపుత్ండగానే ఆ సంసథ్ డైరెకట్ర వచాచ్రు.
అందరినీ పేరు పేరునా పలుకరించి, ధైరయ్ం చెపిప్ వెళాళ్రు.
“మీకు ఇకక్డ ఏమీ భయం లేదు అమామ్యిలూ. హాయిగా ఉండి బాగా పనులు నేరుచ్కోండి. మీ కాళళ్ మీద మీరు నిలబడి,
సమాజానికి కూడ ఉపయోగ పడాలనేదే మా సంసథ్ ధేయ్యం. ఆదివారం మీరు ఇంటికి వెళళ్చుచ్. కానీ సాయంతార్నికి వచెచ్యాయ్లి. లేదా మీ
వాళళ్ని ఇకక్డికి పిలిపించు కోవచుచ్. అతి తకుక్వ ధరకి భోజనం పెడతాము. సాయంతర్ం వరకూ మీతో గడిపి వెళళ్చుచ్.” డైరకెట్ర మేడమ
చెపిప్న మాటలే రాతర్ంతా కలలో కొచాచ్యి వెంకటలకిష్కి.
సంసథ్ ఆశయాలు, ఆచరణలు అనీన్ వివరించాక, టైరనీస అందరినీ పెదద్ హాలోల్కి తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ ఇరవై కుటుట్ మిషనుల్నాన్యి.
మొదటగా అందరికీ బాపిన లోకి దారం ఎకిక్ంచడం నేరిప్ంచారు. అపుప్డే ఇదద్రమామ్యిలకి కళుళ్ సరిగాగ్ కనిపించటేల్దని తెలిసింది.
మరునాడు కళళ్ డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళాత్మని చెపిప్ంది మేడమ.
వెంకటలకిష్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఇటాల్ కూడా ఉంటారా మనుషులు.. అయినా మరి ఎందుకింత గందరగోళంగా ఉంది దేశం?
అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచింది.. రాతిర్ సాంబడిని పకక్లో వేసుకుని, వాడి జుటుట్ సవరిసూత్.
“అమామ్! తాత..” మూలిగి.. పకక్కి తిరిగి పడుకుక్నాన్డు వాడు.
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