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గోంగూర పురాణం

- ఉమా( ంకట్ నాగం)

"ఏవండీ నేనేమనాన్ మణులు అడిగానా? మానాయ్లు అడిగానా? గోంగూర కావాలనాన్ను... అదీ కషట్మేనా" అనన్ శీర్మతి గదిధ్ంఫు తో
ఫోను లో వాటాస్ప మూసివేసి ఈ లోకం లోకి వచాచ్ను.
"రెండు వారాల కిర్తం మీరు తెచిచ్న ఒక కటట్ గోంగూర తో చేసిన పచచ్డి పెదద్వాడికి ఒకక్ రోజు కూడా సరిపోలేదు, పోయిన వారం
షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్రు, తవ్రగా వెళిళ్ రెండు కటట్లు పటుట్కురండి" మరోసారి శీర్మతి చేసిన సూచనతో ఇక
తపప్దు అనన్టుల్ కారు తాళాలు తీసి జేబులో వేసుకొని బయలు దేరాను.
"ఏమిటండీ షాపు తీసే వేళ కంటే 5 నిమిషాలు ముందే వచిచ్ ముందు నుంచునాన్రు" పలకరించాడు అపుప్డే వచిచ్న ఒక ఆసామి.
"ఏమిచేసాత్ం ఈరోజు గోంగూర లేకపోతే పొయియ్ మీద పిలిల్ లేవదని మా ఆవిడ బెదిరించింది, తపుప్తుందా?" అని నిటూట్రాచ్ను.
నా ముందు కూయ్లో ఉనన్ మరో పదిమందిని చూసిన క్షణాలోల్ అరథ్ం అయింది, అందరూ వచిచ్ంది గోంగూర కోసమేనని. ఒకొక్కక్
క్షణం ఒకోక్ యుగంలా గడుసుత్ంది. సరిగాగ్ పది గంటలకు షాపు తలుపులు తెరవగానే, దాదాపు పరిగెతుత్తూ గోంగూర ఉంచే పార్ంతానికి
వెళాళ్ను. రొపుప్తూనే తాజాగా ఉనన్ రెండు కటట్లు ఏరుకొని సంచిలో వేసుకొనన్ మరుక్షణమే ఇంకో ఆలోచన వచిచ్ంది. పోయినవారం
గోంగూర తేలేనందుకు అసలే నెగటివ మైలేజ లో ఉనాన్ను, ఇపుప్డొక కటట్ అదనంగా వేసేత్ తపేప్మిటి? అని మనసులో అనుకోని తాజా
గోంగూర కటట్ కోసం వెతికితే ఖాళీ గోంగూర డబాబ్ కనిపించింది.
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పరిసిథ్తి గమనిసుత్నన్ షాపు ఓనరు "ఇపప్టికే గోంగూర సాట్కు రెండింతలు చెయయ్మని సపల్యర కు చెపాప్ను , అయినా సరిపోవడం
లేదు" అని గొణగడం లీలగా వినిపించింది.
దకిక్ందే దకుక్దల అనుకొంటూ రెండు కటట్ల గోంగూర కు డబుబ్ చెలిల్ంచి బయట పడాడ్ను.
విజిల వేసుకుంటూ ఇంటిలోకి వసుత్నన్ నాకు దావ్రం దగగ్రే తగిలాడు పకక్ వీధిలో ఉంటునన్ సేన్హితుడు, అతని చేతిలో ఉనన్ పెదద్
సంచిలో గోంగూర.
"పోయినవారం షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని రాధికాకు మీ ఆవిడ వాటాస్ప మెసేజ ఇచిచ్ంది అంట,
వీక డేస కదా కుదరలేదు, ఈరోజు పొదుద్నే లేచి మా పెరడులో గోంగూర కోసి మీకు ఇచిచ్ పంపే వరకు రాధికా ఊరుకుంటే ఒటుట్. ఇంద
గోంగూర" అని పెదద్ సంచి నా చేతిలో పెటిట్ చకాక్ పొయాయ్డు సేన్హితుడు.
నోట మాట రాక నేను గుమమ్ం వదేద్ నిలుచ్ని ఉంటే, శీర్మతి వచిచ్ "ఆహా పెదోద్డికి ఈరోజు గోంగూర పండుగ" అంటూ నా
చేతులోల్నుండి గోంగూర సంచులు దాదాపు ఊడబెరికినటుల్ లాకొక్ని లోపలి వెళిళ్ంది.
నీరసంగా ఇంటి లోపలికి వెళిల్ సోఫా లో కూలబడాడ్ను. ఏంటబాబ్ పొదుద్నేన్ గోంగూర దెబబ్ ఇలా తగిలింది అని అనుకొంటూఉండగా
ఇంతలో గణ గణ మంటూ ఫోన రొద, "హలో ఎవరు?" అనన్ నా మాట పూరిత్కాకముందే,
"ఏవోయ నువేవ్దో షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని మీ ఆవిడ వాటాస్ప పోసిట్ంగు చూసి పెరడులో ఉనన్
గోంగూర చివరి ఆకు వరకు కోసే దాకా మా ఆవిడ ఊరుకోలేదు, చిటికలో మీ ఇంటికి వచేచ్సుత్నాన్ను" అని టకుక్న ఫోన పెటేట్సాడు మరో
సేన్హితుడు.
ఫోను పెటేట్సానో లేదో కాలింగ బెల మోగిన శబద్ం. తలుపు తియయ్గానే సైకిల మీద ఉనన్ అదే సేన్హితుడు... "హి హి చెపాప్నా
చిటికలో వచేచ్సాత్నని" అని మాటాల్డుతూనే గోంగూర సంచి నా చేతిలో పెటిట్ "ఇపుప్డు మొదలు పెడితేకానీ 5 కె సైకిల్ంగ పూరిత్ అవదు, అది
అయితేనే మా ఆవిడ చేతి మీదిగా నాకు ఈ రోజు భోజనం" అంటూ రివువ్న వెళిళ్పోయాడు సేన్హితుడు.
డోర వదద్ నిలబడి సేన్హితుడు ఇచిచ్న గోంగూర సంచి వైపు నేను తదేకంగా చూసుత్ండగానే, ఫోనోల్ వాటాస్ప మెసేజ
పర్తయ్క్షమయింది "ఒరేయ బుజిజ్, నువేవ్దో షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని మీ అతత్యయ్కు అమామ్యి వాటాస్ప లో
చెపిప్ంది అంటరా, పొదుద్నేన్ కాఫీ కూడా ఇవవ్కుండా గోంగూర కొయయ్మని పెరడులోకి ననున్ నెటిట్ంది మీ అతత్యయ్, ఇపుప్డే రెండు సంచులు
గోంగూర సిదధ్ం చేశా నీ కోసం, నువువ్ వసాత్వా, లేదా ననేన్ రమమ్ంటావా? ఇటుల్ నీ మామయయ్".
పకక్ ఊరిలో ఉండే మామయయ్కు ఈ విషయం చేరింది అంటే, ఇది గోంగూర దెబబ్ కాదు వాటాస్ప దెబబ్ అని నిదానంగా అరథ్ం
అయియ్ంది నాకు. మామయయ్కు ఏంచెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఇంతలో మరో సారి గణగణ మంటూ ఫోన, భయపడుతూ ఫోన ఎతాత్నో
లేదో, "గోంగూర రెడీ నీ డోర" వదద్ అంటూ టకుక్న ఫోన పెటేట్సిన మరో సేన్హితుడు. వెళిల్ డోర తెరచి చూసేత్, డోర మాయ్ట మీద మూతి
బిగించి కటిట్ ఉనన్ ఒక సంచీడు గోంగూర, తల ఎతిత్ చూసేత్ కారులో వెళూత్ చెయియ్ ఊపుతునన్ సేన్హితుడు.
అపుప్డు అరథ్ం అయియ్ంది కనీసం కనీసం కారు దిగి కాలింగ బెల కొటేట్ సమయం లేక నూయ్స పేపర విసిరి వేసినటుల్ గోంగూర సంచి
విసిరి వేసాడని. నా వెనుకనే వచిచ్ గోంగూర సంచి గుండెలకు హతుత్కొని నా శీర్మతి "జై వాటాస్ప. ఇంక డీప ఫీర్జ మొతత్ం గోంగూరతో
నింపివేయాలి" అని సంబరపడుతూ వంటగదికి వెళుత్ండడం చూసి నేను బురర్ గోకోక్వడం పూరిత్కాకముందే డింగ డింగ అంటూ ఫోనోల్
"గోంగూర డెలివరీ" అంటూ మరో రెండు వాటాస్ప మెసేజీలు. వాటికి ఏమి రిపైల్ ఇవావ్లా అని ఆలోచిసుత్ంటే గణగణ మంటూ ఫోన
మరోసారి మోగింది.
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"మీరు అటాల్ వెళాల్రో లేదో ఇటాల్ కొతత్ గోంగూర సాట్కు వచిచ్ంది, హి హి హి ఎనిన్ కటట్లు పకక్కు తీసి ఉంచమంటారు సార"? అనన్
షాపు ఓనరు మాటలతో నాకు మూరఛ్ వచిచ్నంత పని అయియ్ంది. "నో" అంటూ పెదద్గా అరుసుత్నన్ ననున్ తటిట్ లేపి "ఏమిటి పొదుద్నేన్ నో తో
మొదలు పెటాట్రు, తవ్రగా బర్ష చేసుకొని షాపుకు వెళిల్ గోంగూర పటుట్కురండి" అనన్ శీర్మతి రుసరుసలతో అరథ్ం అయియ్ంది "గోంగూర
పురాణం" అంతా ఒక కల అని.
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