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“అతాత్! నువువ్ ఇకక్డే పండుకో రాదా? రేతిర్ భయం వేసోత్ంది నాకు. పిలల్లైతే ఆళిళ్ంటికే పోతనాన్రు. ఎటుట్ంటనాన్రో.. అరధ్మే కాదు.
ఇపప్టున్ంచీ ఇకక్డేన్ పడుకోబెటాట్ల. అసస్లా ఇలెల్టుట్ందో.. పోయి శుభర్ం చెయాయ్ల.”
“అటట్గే అమామ్య! ఎకక్డైతే ఏంది? పిలల్లకి అలవాటైంది కదా.. అకక్డేన్ ఉండనిదాద్ం. ఇయేళిట్కి కానీ ఇటాట్. టౌనిన్ంచి ఎవుళోళ్
వచిచ్, అనాధ పిలల్లిన్ ఆసట్లోల్ ఏతాత్రంట. ఎపుప్డో.. ఇవేల రేపటోల్ వతాత్రంట. పంపేదాద్ం.”
కృషణ్వేణి దెబబ్తినన్టుట్ చూసింది. అనాధ హాసట్లా? లైబర్రీలో ఉనన్ పుసత్కాలోల్ రకరకాల కథలు చదివింది ఆ హాసట్ళళ్ గురించి.
పురుగులనన్ం, నీళళ్ చారూ, వీపుకంటుకుపోయిన కడుపులూ, వెళుళ్కొచిచ్న పకక్టెముకలూ.. అమోమ్! రాజు, నాంచారీ పుటిట్నపప్టున్ంచీ
కృషణ్వేణి ఒడిలోనే పెరిగారు. వాళళ్మమ్ చేపలేటకెళేత్ అకక్ పకక్నే పండు కొనే వాళుళ్.
కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లుల్ తుండగా వెళిళ్ పిలల్ల పకక్లో పడుకుక్ని, నాంచారి తల నిమురూత్ ఆలోచనలో పడింది. ‘ఊ..” అని మూలిగి,
మరింత ముడుచుకుని పడుకుక్ని నోటోల్ వేలు పడేసి, నిదద్రోల్నే చపప్రించ సాగింది నాంచారి.
“ఏం చెయాయ్లి? అటాట్ వదిలెయయ్టమేనా? ఇంకో మారగ్ం లేదా? అదే తన పకక్న పుటిట్న వాళైళ్తే.. అసస్లా తలపే ఉండేది
కాదు. పరాయమమ్ కనన్ బిడడ్లు కదా! ఎవురడుగుతారు? పచ్.. లాభం లేదు. పొదుద్ పొడిచిన కాడిన్ంచి ఎనిన్ కుదురుచ్కోవాలి.. పిలల్లిన్
పెంచటవంటే మాటలా? ఇంత చినన్ వయసులో ఎంత కషట్మొచిచ్ంది వీళళ్కి? తనకే తాడూ బొంగరం లేకుండా పోయింది..” అటాల్గే కళుళ్
మూసుకుని రకరకాల ఆలోచనలోత్ నిదద్రోల్కి జారుకుంది.
వెంకమమ్ గర్హించింది కృషణ్వేణి బాధని. ఎవరు మాతర్ం ఏం చెయయ్గలరు? తనకి మాలిన ధరమ్ం ఎంత వరకూ సాగుతుంది?
ఏందో.. ఈ లంక బతుకులు? అసస్లీక్ లంకనే ఊడిచ్ తీసికెళళ్కూడదూ ఆ కిటట్మమ్.. అటు చావనియయ్దు.. ఇటు బతకనియయ్దు.
మళీళ్ అంతలోనే చెంపలు వాయించుకుని దణణ్ం పెటుట్కుంది. నాలుగు వేళూళ్ నోటోల్కెళత్నాన్యంటే ఆ తలిల్ దయే కద! ఒకపుప్డెంత
కళకళాళ్డుతూండేవీ.. ఈ లంకలో గార్మాలు! తన చినన్తనం కళళ్ ముందు తిరుగుతునన్టేట్ వుంది.
ఎకక్డ చూసినా.. కను చూపుమేర పచచ్ని వరి పంట.. ఆనందంగా గాలికి ఊగుతూ పలకరించే కంకెలు.. పంటకాక్వలసినపుప్డు
పడే వానలు. పొలాల గటల్ వెంబడి పరుగెతుత్తుంటే కాలం తెలిసేదే కాదు. నాటెల్పుప్డెయాయ్ల, కుపప్ ఎపుప్డు నూరాచ్ల, బసాత్లకెపుప్డెతాత్ల,
పటన్ం తీసెక్ళల్టానిక్ నావలో చెయాయ్లిస్న ఏరాప్టుల్.. పొదుద్ గూకులూ అవే మాటలు ఊరంతా!
“ఏవీ అవనీన్.. ఏడ పోయినయియ్? నారాయడు పటుట్కెళిళ్పోయాడా తనతో..” కళళ్నుంచి కారుతునన్ నీటిని తుడుచుకుని, పై
బొంతని కాళళ్ మీదినుంచి కపుప్కుని కాళుళ్ ముడిచి పకక్కి తిరిగి పడుకుంది. నిదద్రొసేత్నా? గతం అంతా కళళ్ ముందు తిరిగింది. ఎపప్టి
మాట.. పదిహేనేళుళ్ దాటిపోలా? అయితేనేం.. నినన్ మొనన్ జరిగినటుట్ంది.
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అపుప్డే.. వెంకట లకిష్కి పధాన్లుగేళుళ్ నిండాయి. నాలుగిళళ్వతలునన్ బళోళ్ ఎనిమిదో కాల్సు వరకూ చదివింది. కూడికలూ,
తీసివేతలూ, గుణకారాలూ, భాగారాలూ చెయయ్గలదు. పేపరు కాగితం ముకక్ కనిపించిందంటే చదవకుండా వదలదు.
వెంకటలకీష్ వాళుళ్ండేది ఒక మాదిరి టౌను. రెండు సినిమా హాళూళ్, ఒక బాంకూ, హోల సేల మారెక్టూట్, ఒక
గవరన్మెంటాసుపతీర్, రెండు పైరవేటాసుపతుర్లూ, బార్ందీ షాపులు.. వగైరాలనీన్ ఉనాన్యి.
తండీర్, ఇదద్రనన్దముమ్లు.. ముగుగ్రూ బెసత్వాళళ్ దగగ్ర చేపలు కొని మారెక్టోల్ అముమ్తారు. కాసత్ంత ఉనన్వాళేళ్. ఓ మాదిరి
పెంకుటిలుల్, ఆనుకుని ఎకరం తోట ఉనాన్యి.
ఇంటోల్ వాళుళ్ చదువు మానిపించేశాక, వంటా వారూప్.. ఇంటి పనీ, బజారు పనీ.. అపుప్డపుప్డు సేన్హితురాళళ్తో, ఇంటోల్ వాళళ్తో
బెంచి టికెటోట్, నేల టికెటోట్ కొని సినిమాలు చూడడ్ం.. ఇవీ వెంకటలకిష్ చేసే పనులు. ఏదైనా బండపనుంటే.. వాళళ్మేమ్ చూసుకుంటుంది.
అపుప్డపుప్డే ఊహలోల్ తేలిపోవడం తెలిసింది. బంధువులు కలిసినపుప్డు.. ఆడవాళుళ్ చేసుకునే వేళాకోళాలకి అరాధ్లు
తెలుసుత్నాన్యి. పిలల్కి పెళీళ్డొచిచ్ంది.. ఎపుప్డెపుప్డూ? ఊదరగొటేట్సుత్నాన్రు చుటాట్లు. వాళిళ్ళళ్లోల్ పదమూడు నిండకుండా చేసెయాయ్లి. అది
రూలట.
“గాడిద గుడేడ్ం కాదూ! మా ఇటట్ం వచిచ్నపుప్డు చేసాత్ం.. ఈలల్ గోలేంటంటా!” నాయన చిందులేశాడు. ఇంటికి మాలకిష్ అని
కూతురంటే పార్ణం అతగాడికి.
“ఇది పని కాదు. బాగోదు. ఇంక మగపిలల్లకూక్డా సెయాయ్ల..” పెళాళ్ం సరిద్ చెపిప్ంది.
సరిగాగ్ అపుప్డే నారాయడి సంబంధం వచిచ్ంది. మధయ్వరిత్ తెగ పొగిడాడు అబాబ్యినీ, కుటుంబానీన్. పిలాల్ పిలాల్డూ
నచుచ్కునాన్రు.. పెళైళ్పోయింది.
నాలుగెకరాల మాగాణి భూముందని, లంకలో ఉనాన్, నావలో పర్యాణం చెయాయ్లిస్నా.. నూలపాలెంలో పిలల్నిచాచ్రు. టౌనున్ంచి
బసెస్కిక్, పడవలో రేవు దాటి, రెండు కిలోమీటరుల్ నడిచి వెంకటలకిష్ని చూటాట్నికొచేచ్వాడు తండిర్. అయితే.. అతత్మామలు.. ఒకక్డే
కొడుకవడంతో కోడలిన్ కనన్బిడడ్లా చూసుకుంటారు. అది చాలు కదా, ఏ పుటిట్ంటి వాళళ్కైనా!
“యెంకీ! ఏడునన్వే. ఊరు ఊరంతా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉంటే ఒకక్ దానివీ ఇంటి కాడేం చేతత్నాన్?” నారాయడు ఆమడకో
అంగేసుకుంటూ వచాచ్డు. వాడి పెళైళ్న రెణెణ్ళళ్కే చేతికొచిచ్ంది పంట. అమోమ్రి జాతర బర్హామ్ండంగా జరుగుతోంది. పాలెంలో పండగే
పండగ.
వచిచ్నవాడు వచిచ్నటుల్ గుమమ్ం దగగ్రే నిలుచుండి పోయాడు.
వెంకటలకిష్ అపుప్డే సాన్నం చేసి ఎరర్ంచు ముదురాకుపచచ్ చీర కటిట్, జాకిటుట్ ముడేసుకుంటోంది. కిటికీ తలుపులు వేసునాన్,
తలుపు సందులోల్ంచి సూరీడు తన కిరణాలిన్ లోపలికి పంపి, సరిగాగ్ వెంకటలకిష్ మొహం మీద పడేసుత్నాన్డు. బుగగ్ల మీద అకక్డకక్డా
నిలిచిన నీటి బిందువులోల్ంచి పరావరత్నం చెందిన కాంతులు ఇందర్ ధనుసుస్ రంగులిన్ వెదజలుల్ల్తునాన్యి. జుటట్ంతా పైకి లేపి నడి నెతిత్న
ముడి వేసింది. రింగు రింగులు తిరిగిన వెంటుర్కలు నుదుటి మీద అలల్లాల్డుతునాన్యి
వింతకాంతులు వెదజలుల్తునన్ వెంకటలకిష్ని చూసుత్ంటే నారాయడుకి గొంతంతా ఎండిపోయినటల్యింది. తను వచిచ్ంది కూడా
గమనించకుండా, దీక్షగా, కళుళ్ దించి కొసలు ముడేసుకుంటునన్ వెంకి, అలికిడికి తలెతిత్ చూసింది.. అమాయకంగా, కళుళ్ పెదద్వి చేసి.
“అబబ్.. ఎంత ముదొద్సుత్నాన్వే యెంకీ! ఆలీశం చేసి మంచి పనేజ్శా.. ఇంటోల్ మనిదద్రవే.. ఇలుల్ ఇలల్ంతా మందే! వచేచ్తత్నాన్..” ఒకక్
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ఉరుకులో ముందుకొచాచ్డు.
“అబాబ్! ఉండు మావా.. ఆలీశం అయిందని నువేవ్ అంటనాన్వుగా!” విడిపించుకుందామని మెలికలు తిరిగింది.
“మరేం గాదులేవే.. ఆ సంబరాలోల్ మనలిన్ అంత గమనిసాత్రా ఏంది. యెలాద్ం తీరుబడిగా.. అమమ్కి చెపొప్చాచ్లే.”
వెంకి బుగగ్లు సిగుగ్తో ఎరర్ బడాడ్యి. కళళ్ నిండా పేర్మ నింపుకుని చూసింది నారాయడిని.
“ఎందుకే అంతిటట్ం నేనంటే?” ఎదకి హతుత్కుని అడిగాడు.
“కలుల్ గిలుల్ తాకుక్ండా ననిన్ంత చకక్ంగా చూసుకుంటే ఇటట్ం ఉండదా ఏంటి?”
ఒకక్ సారి గతుకుక్మనాన్డు. సరుద్కుని, వీధి తలు గడియ పెటొట్చిచ్, చిరునవువ్ నవువ్తూ వెంకి నుదుటి మీద చుంబించాడు
నారాయడు. వారానికి మూడు సారైల్నా కలుల్ లేపోతే ఊరకుండలేని నారాయడు అపుప్డే శపధం చేసేసుకునాన్డు. పెళిళ్గాక ముందటి
సంగతేమో కానీ.. ఇంక జనమ్లో తాకూక్డదని ఆ క్షణంలోనే ఒటేట్సుకునాన్డు.
ఏకాంతం ఎంత ఆనందం ఇసుత్ందో అపుప్డే అనుభవం అయింది ఇదద్రికీ. అమామ్, నానాన్ తమ చేషట్లిన్ చూసుత్నాన్రేమోననే
భయంతో.. దొంగ చాటుగా, మొకుక్బడిగా చేసే సంసారానికీ, సేవ్ఛచ్గా హదుద్లే లేని శృంగారానికీ ఉనన్ తేడా అపుప్డే తెలిసింది.
ఏదేమైనా దీనికో మారగ్ం చూడాలనుకునాన్డు నారాయడు.
ఒక గది, దానికానుకునన్ వరండా, అందులోనే ఒక పకక్ చినన్ వంటిలుల్ ఉనన్ పెంకుటిలల్ది. నారాయడి తలీల్ తండీర్, రాతర్యేయ్
సరికి, వరండాలో చాపలేసుకుంటారు. చీకటి పడగానే ఊరు ఊరంతా నిశశ్బద్మై పోతుంది. పెళిళ్కి ముందు నారాయడు వరండాలో పడుకుక్నే
వాడు. చలికాలం వసేత్.. రెండు బొంతలు కపుప్కునాన్ వణుకుతూ.. ఏ అరధ్ రాతిర్కో నిదర్పోయే వాడు.
“ఏంది మావా అటట్ కూరుచ్నాన్?” మొహం కడుకుక్ని, చీరా జాకెటూట్ మారుచ్కుని వచిచ్ అడిగింది వెంకటలకిష్, దీరాఘ్లోచనలో
ఉనన్ నారాయడిన్.
“ఏం నేదే.. ఇంక పదేను రోజులోల్ చలికాలం వసత్ంది. అమామ్, నాయన ఆ వరండాలో చలోల్ పడుకోక్వాలి. మనకూక్డా కాసత్ చాటు
కావాలని ఇపుప్ప్డే తెలిసింది. అదే.. ఏం జెయాయ్లాన్ అని ఆలోచితత్నాన్.”
పెనిమిటి మాటలకి మలెల్ మొగగ్లా ముడుచుకు పోయింది వెంకటలకిష్.
“అటాట్ ముడుచుకో మాకే! ముదొద్చేచ్తత్నాన్వు..మనం సంబరాలకెలాల్లి.. అసలే.. ఆలీశం..” దగగ్రగా రాబోతునన్ నారాయడిన్
తపిప్ంచుకుని తలుపు గడియ తీసి వీధిలోకి పారిపోయింది వెంకటలకిష్.
PPP
“సరస్రే. అటట్నే చేదాద్ం. రేపే నాగాయలంకెళిళ్ ఇటికలయీయ్ రేటుల్ కనుకొక్నార్. నాదొకక్టే బాధ. ఈ సారి పంటలో కాసిని డబుబ్లు
మిగిలినయయ్ని ఖరుసెటేట్సేత్.. ముందు ముందు ఏదైనా అవుసరం పడితే ఎటాట్ అని..” మలల్యయ్, నారాయడి తండిర్ పుగాకాక్డ సాపు చేసూత్
అనాన్డు. రోజుకి నాలుగు చుటట్లైనా కాలచ్ందే ఉండలేడు అతడు.
“రెకక్లు బలంగా ఉనన్ంత సేపూ మనకేం బయయ్ం నానాన్! షావుకారు దగగ్ర దాచి పెటిట్న డబుబ్ కూడ తీదాద్ం. పకాక్గా ఒక
గదేసుకుందాం. హాయిగా ఉందాం.”
ఐదారు రోజుల బటీట్ తండిర్కీ కొడుకీక్ అదే వివాదం నడుసోత్ంది. రేపొప్దుద్నన్ పిలాల్ పాప వసేత్ ఎటాట్ అని పెదద్తనికి దిగులు. వచేచ్
ఖరేచ్ కానీ ఆగే ఖరుచ్ కాదు కదా! ఏటికి సరిపొయేయ్ బియయ్ం బసాత్లకెతిత్ దాచి పెటుట్కునాన్రు. కొంత ధానయ్ం మారిచ్ పపుప్లు ఉపుప్లూ
కొనుకుక్నాన్రు. రోజు వారీకి, రాతిర్ పటేట్ చేపలు ఆదుకుంటాయి. కాయా కసరూ దొడోల్ కాసాత్నే ఉంటాయి. అయినా.. ఏంటో గుబులు
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గుండెలోల్!
“పోనియయ్రాదయయ్! ఆళళ్ సుకం కంటే మనకేం కావాల?” జాలమమ్, నారాయడి తలిల్ నేల మీద ముగుగ్లు పెడుతూ అంది. అంతకు
ముందే మటిట్ నేలంతా శుభర్ంగా అలికింది వెంకట లకిష్.
“మేసిత్ని అటుట్కొచిచ్ ఎటట్ చెయాయ్లో కనుకుక్ంటే సరిపోదిద్. నేనూ, వెంకీ కలిపి యేసేతాత్ం, గోడలూ, వాసాలూ.. కూలి
ఖరుస్ండదు.” ఆశగా చూసూత్ అనాన్డు నారాయడు. నాయన ఒపుప్కుంటే బాగుండు.
“ఆ.. ఆ సుటట్ ఖరుసు తగిగ్తేత్ నాలుగగ్దులేసుకోవచుచ్.” మూతి తిపుప్తో అంది జాలమమ్.
“నీకెంతసేపూ నా సుటట్ల గోలేనే.. ఈ పాటి సుకం లేపోతే.. ఒలుల్ నొపుప్లు పోతయాయ్.. నడొడ్ంగుదాద్ నాలుగు నూకలొతత్యాయ్! ఆ
టర్ంకుపెటిట్ తీసుకరారా నారాయడా!” చుటట్ అంటించి, గోడ కానుకుని అరధ్ నిమీలిత నేతుర్డయియ్ అనాన్డు మలల్యయ్.
హుషారుగా వెళిళ్, టర్ంకు పెటెట్ని చులాగాగ్ లేపి తీసుకొచాచ్డు నారాయడు.
టర్ంకుపెటెట్ గొళాళ్నికి కటిట్న టైవ్ను దారం ముళుళ్ విపప్బోయాడు పెదాద్యన. కనున్ సరిగాగ్ ఆనలేదు. వేళుళ్ కూడా బండబండగా
ఉండి సావ్ధీనంలోకి రాలేదు. పొలం దునిన్, మటిట్ పిసికి మొదుద్ బారిపోయాయి.
వెంకటలకిష్ పకక్న కూరుచ్ని తన నాజూకు వేళళ్తో, పినీన్సు వాడి రెండు నిముషాలోల్ తీసేసింది. అంతలో నారాయడు బేల్డు
పటుట్కొచాచ్డు.. కతిత్రించి పడేటానికి.
“ఓరి ఓరి.. నా కోడలు ఎంత నేరప్రార్.. నువూవ్ ఉనాన్వు ఎందుకూ!” వెంకటలకిష్ని ఆపాయ్యంగా చూసూత్ అనాన్డు మలల్యయ్.
“ఓసోసి.. మురిపెం. నా ఏళళ్ంత సనన్ంగుంటే దుకిక్ దునిన్, తవుడు కలిపి, గొడల్కి సాన్నాలు చేపించి.. ధానయ్ం బసాత్ల కెకిక్ంచి
పనల్నీన్ చేసినటేట్. ఐనా నాకు తెలీకడగతా డబుబ్లనీన్ తీసేసేత్.. ఇంకా పెటిట్కి ముళెళ్ందుకంట. ఆ దారం ఎందుకంట!” నారాయడు బుంగమూతి
పెటాట్డు.
పెదాద్మె అందరీన్ నవువ్తూ చూసోత్ంది. అణకువ కలిగిన కోడలు దొరకటం నిజంగా ఎంతదురుషట్మో!
“రెండేలునన్యియ్రా! షావుకారద్గగ్ర మరో ఐదుంటయియ్. అందుటోట్నే సరుదుకోవాల.”
“అటట్గటట్గే!” డబుబ్ లెకక్పెటుట్కుని పెళాళ్నోన్ సారి చూసి, తలాడించి బైటికెళాళ్డు నారాయడు. పెటిట్ సరేద్సి, మూలకి పెటిట్ దొడోల్
కెళిళ్ంది వెంకటలకిష్.
పెదద్వాళిళ్దద్రూ ఒకరొన్కరు చూసుకుని కళళ్తో సంజఞ్లు చేసుకుని ముసిముసి నవువ్లు నవువ్కునాన్రు.
ఇంటి చుటూట్తా తిరిగి వెనకిక్ వెళిళ్, సొరపాదు కునన్ ఎండు ఆకులిన్ తుంచుతునన్ వెంకటలకిష్ కొంగు పటుట్కునాన్డు నారాయడు.
“అమోమ్.. అతొత్సుత్ందేమో! ఆగు. ముందెళిళ్ పనూచ్డు.” గిరుర్న తిరిగి, తలెతిత్ నారాయడి కేసి కవివ్సుత్నన్టుట్గా చూసింది.
“ఇంక మనకి ఎవరో వసుత్నాన్రేమో అనే భయం ఉండదు..” మెతత్ని వెంకటలకిష్ బుగగ్ని తన గరుకు మొహంతో రాసూత్, చెవిలో
అనాన్డు గుసగుసగా! చేతోత్ నెమమ్దిగా మొగుడి మొహం తపిప్ంచి ఇంటోల్కి తురుర్మంది వెంకటలకిష్.
PPP
తేలికైన మనసుతో, శరీరంతో.. గాలోల్ తేలిపోతునన్టుట్గా నాగాయలంక బయలేద్రాడు నారాయడు. షావుకారు ఐదువేలకీ మరో
రెండు వేలు కలిపి ఇచాచ్డు, వడీడ్ కింద.
మేసతరీ కూడా ఇటికలు, సిమెంటు అమేమ్దగగ్రే ఉంటాడు. పాలెంలో ఏం కటాట్లిస్ వచిచ్నా అతడే.
పడవలో వెళుత్నన్ంత సేపూ ఊగుతునన్ పడవలాగే ఉలాల్సంగా, హుషారుగా కూనిరాగం తీసూత్ ఉనాన్డు నారాయడు. తను
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కటట్బోయే గది గురించే ఆలోచిసూత్.
“అనిన్ రేటూల్ పెరిగిపోయినయియ్ నారాయడూ! తొమిమ్దేలంటే గోడలేల్చే వరకూ వసత్యేయ్మో. ఆ పైన పెంకులంటే.. ఇంకా
కొంచెంలో కొంచెం రెండేలనాన్..” మేసిత్ చపప్రించేశాడు.
“బాబాబ్బు.. మంచోడివి కదూ! కూలోళళ్కక్రాల్.. మావే చేసుక్ంటాం. మరో మాట చెపెప్యయ్బబ్యాయ్!”
“సరేల్.. గది సైజు తగిగ్ంచేదాద్ం. పైన రెలుల్ పరిసేత్ సరిపోదిద్.” మేసతరీ ఆలోచిసూత్ అనాన్డు.
“రెలల్ంటే మరి అగిగ్ ముటుట్దిద్ కదా! ఎటాట్ కాచుకోవాల? ఇంకో ఉపాయం లేదా?” నీరు కారిపోతూ అడిగాడు నారాయడు.
“రేకుల షెడేడ్సుకోవచుచ్. వాన పడుతే మాతర్ం రణగొణ ధవ్నే.”
“అంతే కదా! ఇంటోల్కయితే వాన రాదు కదా! ఇంకేంది మరి.. అటాట్గే చేసేదాద్ం” రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో సరుకులనీన్ మాటాల్డి
డబిబ్చేచ్శాడు.
“నాలుగైదు రోజులోల్ పటుట్కొసాత్. వచిచ్ పునాది లోతులూ అవీ లెకక్లు చెపాత్. గోతులు తవావ్క గోడలు మొదలుపెటేట్యయ్చుచ్.”
“ఇపుప్డు నాతో వచెచ్యయ్రాదనాన్! సరుకు ఆనికిక్ పంపచుచ్. ముందు మేం తవవ్కం మొదలుపెడాత్ం. కావసిన పలుగులు, పారలు
చెపేత్..” నెతిత్ గోకుక్నాన్డు. మరి వాటికి మాతర్ం డబుబ్లేవీ. మొతత్ం మేసిత్ కిచేచ్శాడు. కొదిద్గా చేతికిందుంచుకుని
“అవనీన్ నేనే ఇసాత్లే. ఒక గంటాగావంటే వెళాద్ం. మరీ ఆతర్ంగా ఉనన్టుట్నాన్వు కదా!” చిరునవువ్ నవావ్డు మేసతరీ.
“లేదనాన్! వచేచ్ది శీతాకాలం కదా! అమామ్ నాయనా లోన పండుకోమంటే ఇనరు. బైట పంచలో చలి వణికెతిత్ంచేతాత్ది. అందుకే..
ఏమైతే అయిందని ఉనన్దంతా ఊడిచ్ తీసకచాచ్! నీదే భారం.”
“సరస్రే.. నీకేదైనా పనుంటే పోయిరా. మాపటేలోల్పు పోదాం. రాతిర్కి మా బామమ్రిదింటోల్, మీ ఊళోళ్నే.. ఉండిపోతా. పొదుద్
పొడవగానే పని మొదలెటేట్దాద్ం.”
నారాయడు సంచీ నడుంలో దోపి బయలేద్రాడు. కాసత్ మిఠాయి, కొబబ్రికాయ, పూలు కొనుకెక్ళాద్మని.
PPP
నారాయడు నడుసూత్ ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఏంటో ఉనన్దంతా ఊడిచి పెటట్డం మంచిదేనా.. ఏదైనా అవుసరం పడితే అపుప్డేం
చెయాయ్ల? మనసొక పకక్కి, మెదడింకో పకక్కీ లాగేసుత్నాన్యి.
వెంకటలకిష్తో ఏకాంతంగా, ఎంత హాయి.. తలుచ్కుంటేనే ఒంటోల్ంచి ఆవిరొల్సుత్నాన్యి. థూ.. యెదవ జలమ. యెంత కాడికీ పైసా
పైసా లెకెక్టుట్కోడవే. పోతే పోయింది. షావుకారి పొలంలో రెండుగంటలు పనేచ్సి దాచేదాద్ం. ముందు ఇపప్టి సుకం..” గటిట్ నిరణ్యానికి వచిచ్న
నారాయడు, బజారు కేసి నడిచాడు.
“ఏందిరో హుషారు. మొహవటాట్ యెలిగిపోతాంది. ఎకక్డనాన్ లాటరీ తగిలిందా?” దారిలో ఒక సేన్హితుడి వాకబు.. నారాయడిన్
కలల లోకం లోంచి కిందికి దించింది.
“మనకటాట్ంటియేయ్ం వదుద్రా! కిటట్మమ్ తలిల్ చలల్గ చూసేత్ చాలు. ఇలుల్ ఇరుకయిందనీ పకక్నో వాసం దించుతునాన్ం. అందుకే పని
బడొచాచ్. అటాట్ పోయి టీ చుకక్లు తాగొదాద్ం, వసాత్?” టీ బండి చూపించాడు నారాయడు.
“ఈ ఏడు పంట డబుబ్లు బాగా చేతికొచిచ్నయియ్రా! చాలా ఆనందంగుంది. మా యావిడకి అడిడ్క చేయిదాద్మనుకుంటనాన్. అదీ..
మా అమమ్కి చెపప్కుండా.. పుటిట్ంటారిచాచ్రని డార్మా కటాట్లి. ఏందో యెదవ బతుకులు.. ఈ అతాత్ కోడళుళ్ ఎంతకాలమైనా ఇటాట్గే యుదాధ్లు
చేసోక్వలసిందేనా? ఓ శుభం లేదు.. ఓ పండగ లేదు. మంచి లేదు చెడు లేదు.” సేన్హితుడు వాపోయాడు.
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“ఔనవును. ఆ లచిచ్మీ సరసవ్తులకే తపప్లేదు. మనవెంత..” వెంకటలకీష్, తన తలీల్ సేన్హితులాల్, తలీల్ కూతుళళ్లాల్ కలిసిపోవడం
అదృషట్ం అనుకుంటూ.. మనసులోనే దురగ్మమ్ తలిల్కి దణణ్వెటుట్కునాన్డు నారాయడు.
“లచిమీ సరసవ్తులా.. అదేదో నా బోటోడే కాగితాలుచుచ్కుని కతలార్శాడు. నేక పోతే.. ఆళళ్కేం పనేల్దా పోటాల్డుకోడానికి. పైగా
ఇదద్రూ ఎవరింటో ఆళుళ్ంటారు.” సేన్హితుడు పడీ పడీ నవావ్డు.
నారాయడికూక్డా నవొవ్చిచ్ంది. నిజవే కదా మరి! ఒకామె భరత్ బొమమ్లు చేసుత్ంటే పకక్నే వీణ వాయిసూత్ కూచుంటుంది.
ఇంకొకామె పామీమ్ద పడుకునన్ పెనిమిటి కాళొళ్తుత్తూ ఉంటుంది. వాళుళ్ కలిసేదెపుప్డు.. పోటాల్డుకునేదెపుప్డు!
“నీకు తెలుసారా. చేపల చెరువులనీ ఉంటయయ్ంట. అందుటోట్ రొయయ్లీన్, చేపలీన్ పెంచుతారంట. ఓటెర్ండేళళ్లోల్
లచాచ్దికారులైపోవచచ్ంటనాన్రు. నాగాయలంక చుటుట్పకక్లంతా అదే మాటలు. కొందరు పొలాలిన్ చెరువుల కింద మారేచ్సత్నాన్రు.”
సేన్హితుడు చెపాప్డు.
“ధూ.. అటాట్ంటి పనేచ్సి నేల తలిల్ని తవేవ్సాత్రేందిరా! మాగాణి పంట దారి మాగాణిదే. వణణ్ం మానేసి రొయయ్లు, చేపలూ తినగలార్
ఎవువ్రైనా?” నారాయడికి కోపం నసాళం అంటింది.
“రెండు టీ.. ఓ చెంచా పందార ఎకుక్వెయియ్..” బులిల్ బులిల్ గాజుగాల్సులోల్ టీ ఇచాచ్డు కొటుట్వాడు.
“ఇవేందిరా.. రోజు రోజుకీ చినన్గై పోతనన్యియ్, ఉగుగ్గినెన్లో కొంచెం ఎకుక్వే పటుట్దిద్.” నారాయడు కొటుట్ వాడితో
తగవేసుకునాన్డు.
“అంతేనండి. ధరలు పెరిగిపోతనన్యియ్. టీ రేటు అంతే ఉండాలంటే మరి గాల్సులు చినన్వి సెయాయ్లి. ఏం చేతాత్ం..” టీ బడీడ్
కురార్డు నవువ్తూ అనాన్డు.
“ఈ సేపల సెరువుల కతేందిరా? కిటట్మమ్ ఇసాత్నే ఉంది కదా తినగలిగిననిన్. ఇంకా భూదేవిని పొడవాలా సెపుప్?” నారాయడు
సేన్హితుడిని అడిగాడు.
“చేపల చెరువులంటే..ఎకుక్వగా రొయయ్లనన్మాట. ఆ రొయయ్లకి మాంచి గిరాకీ నంట. ఎకోస్ప్రిట్ంగ చేసేతాత్రు. గుతత్ దారుల్
పుటట్గొడుగులాల్ పుటుట్కొచాచ్రు. బాంకులోళుళ్ అపుప్లిసాత్రు. అవి కూడ వాళేళ్ అరేంజెమ్ంట సేతాత్రు. పాల్నింగెయయ్టం.. సీడింగుల్ తేటం.. అంతా
ఆళేళ్ నేరిప్తాత్రంట. మొదటేడాది.. ఒకక్ సారో చూపు చూశావంటే మరుసటేడు నించీ మనవే చూసుకోవచుచ్. ముందో ఎకరాలో ఏసి చూతేత్
ఎటుట్ంటాదా అని..”
“ఏమోరా.. నేనేం చెపప్లేను. ఇపప్టికైతే భూదేవి తలిల్ కడుపులు నింపుతా ఉంది. రేపటి సంగతా.. ఎపుప్డేం జరుగుతుందో ఎవువ్రు
చెపప్గలరార్! ఆ దురగ్మమ్, ఈ కిటట్మమ్ ఏవాలోసితత్నాన్రో?” ఉనన్టుట్ండి నారాయడిలో నిసస్తుత్వ ఆవహించింది.
ఉనన్ డబబ్ంతా పెటిట్ గది వెయయ్టం మంచి పనేనా.. అయితే వెంకటలకిష్ వాలు చూపులు కంటి ముందు మెదలి.. ఒంటోల్కి కొతత్
రకత్ం చేరినటేట్ అనిపించింది. హుషారుగా తలెగరేశాడు.
“సరేరా.. ఏదైనా అవుసరం పడితే చెపుప్. కూలీలు గానీ కావాలంటే మా ఓళిళ్దద్రునాన్రు.”
“అటట్గే చెపాత్.” తలూపాడు నారాయడు. పంటల పనయింది. మళీళ్ నారేసే వరకూ అందరూ ఖాళీనే. ఎకక్డ నాలుగు
డబుబ్లొసత్యాయ్ అని చూసుత్ంటారు.
ఇదద్రూ టీ తాగి ఎవరి డబుబ్ వాళిళ్చుచ్కునాన్రు. అటువంటివి అకక్డ మామూలే. కషట్ సుఖాలు తెలిసిన వాళుళ్.. సహజంగానే
ఇంకొకరికి భారం అవకూడదని నిరణ్యించుకునాన్రు.. ఒకరికొకరు చెపుప్కోకుండానే.
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టీ గాల్సులు బడీడ్ కింద పెటేట్సి చెరో దికుక్కీ వెళిళ్పోయారు ఇదద్రూ!

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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