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అరధ్రాతిర్ .. లోకమంతా నిదోర్తునన్ నిశశ్బద్ం. కొతత్గా కాపురాని కొచిచ్న పరిమళ చెవిలో గుసగుస
“నిదర్పోయావా అపుప్డే” ? అని .
చపుప్న కళుళ్ తెరిచి, భరత్ మధుబాబు, తన పకక్న ఆనుకుని ఉండడం చూసి సిగుగ్ల మొగగ్యి పోయి గుండెలోల్ తల దాచేసుకుంది.
ఆ తలని నిమురుతూ...
“నీకు అపాప్లు చేయడం వచాచ్”? మందర్ సాథ్యిలో అడిగాడు. తుళిళ్పడబోయి ఆపుకుంది. ఈ కొదిద్ రోజులోల్నే అతగాడిని సట్డీ చేసి
ఎపుప్డు ఏం మాటాల్డాలో తెలియదని తెలుసుకుంది. అబోబ్ .. గొపప్ డబుబ్నోన్డు. ఎన,ఆర. ఐ .. సంపాదించిదంతా

పోగేటిట్ పుటిట్న భూమీమ్దకి

వెళిపోవచేచ్సాడంటూ వెంటపడి వేధించి పదేళుళ్ గాప పెదద్ లెకక్ పెటాట్లిస్ందే కాదని తనకి అంటగటిట్న వరసకి మేనతత్ ని “చూడూ ..చూడు !నువువ్ మెచిచ్ మేకతోలు కపిప్న ఈ నా మొగుడు అరధ్రాతిర్ కొతత్ పెళాళ్నిన్ అడిగిన కవ్శచ్న ?" .. అని జుటుట్
పటుట్కుని నాలుగు పీకాలనిపించింది.
“మెలుకువ వచేచ్సిందా?" ఈసారి ఇంకా దగగ్రి కొచేచ్సాడు. పోనేల్ .. ఇలాగయినా తన ముచచ్ట తీరుతుందని సదుద్కుంది ఆ పర్శన్కి
కొండంత కోపం వచిచ్నా. మృదువుగా, మతుత్గా చూసింది. తెలల్ని పాల నురుగు చీర కొంగుతో అతడిమొహం కపిప్. ఆ పలచ్ని తెర లోంచి కళళ్లోల్ కళుళ్
కలిపింది. బలే నవావ్డు పర్కాష..
“తవ్రగా పడుకో. పొదుద్నన్ మనకి బోలెడు పని. రేపు సండే కదా? అందరీన్ ఇకక్డికే రమమ్నాన్ను”!.. అనాన్డు.
“ఎవరెవరు?

పారీట్ ఇసుత్నాన్రా? ఎంత మంది?" అడిగింది గాభరాగా. అడుగుతూ కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది. మతుత్ కూడా

వదిలిపోయి దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ంది పరిమళ. మధుబాబు ఇచిచ్న ఝలక తో నిదర్ మండిపోయి పారిపోయింది.
“సర పైరజ!”అంటూ కళుళ్ చికిలించిన మధుబాబు మొహం చూసి ‘ఖరమ్’అనుకుంది. అంతలోనే సదుద్కుని " పోనేల్ పెళళ్యాయ్క ఫెర్ండస్
కి ఆ మాతర్ం పారీట్ ఇవవ్రేంటి?’ అనుకుని కళుళ్ మూసుకుని నిదర్పోయింది పరిమళ.
మరాన్డు తెలల్గా తెలాల్రినా లేపని భరత్ని ఎంతో మెచుచ్కుంటూ గబగబా తయారయి కిచెన లో అడుగు పెటిట్ందో లేదో
అవాకక్యిపోయింది. మాటాల్డబోతే గొంతు పెగలేల్దు. సట్వ మీద పెదద్ గంగాళం! అదెద్కి తెచిచ్నటుట్నాన్డు.. సలసలా మరుగుతునన్ నీళుళ్! పెదద్ గినెన్లో
బియయ్ం రెండు చేతులతో పిసికి, పిసికి మరీ కడుగుతునాన్డు. పావుకేజి కంటే ఎకుక్వే చింతపండు నానపెటిట్ ఉంది. వంటిలల్ంతా నీటి మయం! రెండు
కాళుళ్ ఆ తడిలో తపతప లాడిసూత్ గిరగిరా తిరిగేసూత్ హడావిడి పడిపోతునాన్డు. పరిమళని చూసి చూడగానే –
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“దా .. వచీచ్ .. నేను పులిహోర చేసేసాత్ను.. ఈలోగా నువువ్ అపాప్లొండెయ!” అనాన్డు .
“ రెండుకూరలు, పపుప్ ,పచచ్డి,దపప్ళం వండుదాం. లొటట్లేసుకుని తినేలా!.. వంట వాడు మనలా వండుతాడా చెపుప్!”అనాన్డు
మళీళ్. నోటంట మాట రాక గుడల్పప్గించి చూసోత్ంది పరిమళ. మొగుణిణ్ చూసేత్ మాలావు హుషారుగా ఉనాన్డు.
‘పోనేల్ .. ఒకక్ ఆదివారానికే తను ఇలా అయిపోకూడదు’ అనుకుంది పరిమళ! అపుప్డు చూసింది అతడు కటుట్కునన్ అంగవసత్రం .. అది
గోచీలాగూ లేదు.. అలా అని కూసత్ంత పొడుగూ లేదు. మాటిమాటికి దానిన్ సదుద్కుంటూ వండుతుంటే కడుపులో తిపిప్నటట్వుతోంది. ‘ఈ వంట నేను
తినను’ అనుకుంది .
“మీరు బయిటికి రండి .. ఎంత మందికో చెపేత్ నేను వండుతా”! అంది.
“పాతిక కి ఇంకో అయిదు ఎకుక్వే అనుకో “!అనాన్డు. మొహం గిరుర్న తిరిగింది పరిమళకి.
‘హోటల లో పారీట్ ఇచేచ్వాళళ్ంగా’? అనబోయి, ఇతగాడికి వంట చేయడం అతి పిర్యమని తెలుసు గనక ఏమనకుండా ‘అపాప్ల’
పర్యతన్ం మొదలెటిట్ంది. వంట అయేటపప్టికి బిలబిలమంటూదిగారు జనం! అనీన్ ఫామిలీస!. ఒక పెదద్ మనిషి చేతిలో నిలువెతుత్ పెదద్ ఫోటో .. ఆ
ఫోటోలో ఒక సావ్మీజీ. ఒకావిడ సరుర్న పరుగెతుత్కొచిచ్ బరుర్న అకక్డునన్ బలల్ ఒకటి లాగి పారేసి సావ్మీజీని గోడకానించింది. మరో ఆవిడ ‘ఏనుగు
కాలంత’ లావుపాటి ‘పూలదండ’ నలుగురి సాయంతో తెచిచ్ఆ ఫోటోకి తగిలించింది. దండ వేసి వెయయ్గానే

పోలో మని దండాలు

దండాలు

పెటేట్సుకుంటునాన్రు జనమంతా .. పరిమళ ని నవువ్తూ పలకరిచేసుత్నాన్రు .. ఈ లోపల ఒకావిడ పరమగంభీరంగా “ మొదలెడదామా?” అంది ..
తాళాలు, తపెప్టల్తో, దరువులతో భజన మొదలయిపోయింది. గుండె దడదడ లాడేలా. తమ వూళోళ్ గుడి దగగ్ర ఫులుల్గా తాగేసి పేరడీ
పాటలు పాడుతునన్ ‘ బైటో భజన’ గురొత్చిచ్ంది పరిమళకి. ఈ లోపల మధుబాబు చంగుమని హాలోల్కి దూకాడు. అతగాడిని అలా చూడగానే కెవువ్మని కేక
వేసాననుకుంది పరిమళ. కాషాయ రంగు పైజమా, ఎరర్టి లాలిచ్, నుదురుమీద జేగురురంగు బొటుట్, దాని కింద అడడ్ంగా విభూది రేఖ.. కళళ్కి కాటుక ..
పైగా గెంతులు, డానుస్లు, పూనకం వచిచ్నటుట్ ఒకటే వూగిపోడాలు, ఉరూర్తలూగే సెట్పుప్లు, పూనకం వచిచ్నటుట్ ఊగిపోడాలు.. బితత్రపోయి చూసింది
పరిమళ. ‘అదేదో నినన్ తనతో చెయొయ్చుచ్గా ఈ డానుస్లు’? అనుకుంది. అలా పాడిపాడి , ఆడిఆడి అలిసిపోయి పోయారందరూ. ఆ గోలకి తల నొపిప్,
ఆ చాకిరీకి నడుం నొపిప్, నీరసం వచిచ్ సొమమ్సిలిల్నటుట్ పడుకుండి పోయింది పరిమళ. పోతెపోనేల్ .. ఇవావ్లిస్న పారీట్ పీడ ఒదిలి పోయిందనుకుంది
నిటూట్రుసూత్ మధయ్రాతిర్లో తెలివొచిచ్ .
***

***

***

నాలుగు రోజులు గడిచాయి .. ఆ రాతిర్ మా గొపప్ ఇదిగా తయారయి మొగుడి పకక్న చేరింది పరిమళ. కొతత్ బిచచ్గాడిలా ఉతాస్హం
ఊపిరాడనివవ్డంలేదు. కబురుల్, కాకరకాయలు లేకపోయినా ఓ మోసత్రు తిర్లిల్ంగ గానే గడిచింది ఆ రాతిర్. కానీ ’అనిన్ంటికీ సదుద్బాటే’ అనుకుంటూ
నిరాశగా నిదర్లోకి జారింది. మధయ్ రాతిర్లో ఒకటే రైలింజను చపుప్డు వినిపించింది. చెవిలో రొద, కూత. చటుకుక్న లేచి కూరుచ్ంది. తీరా వెతికితే అది
మొగుడి గురక .. పులి బోనులో పొరపాటున చికక్డి పోయి, ఆ ఇనప చువవ్ల మధయ్ తల దూరిచ్ ఎలా బయిట పడాలో దారి తెలియని దానిలా పిచిచ్
చూపులు చూసింది పరిమళ. పరిమళ జీవితానికింక ‘పరిమళం’ లేదు అనుకుంది. అతగాడిని కుదిపి, లేపి అటు తిరిగి పడుకునన్పుప్డు

గురకలో

మారొప్చిచ్ంది. నాలుగు నిటూట్రుప్లు ఆగిఆగి ఎకిక్ళల్ లాల్ వచాచ్యి.
రెండు నెలలు గడిచాయి. ఎంత బతిమాలినా ఏవో వంకలు చెపిప్ పర్కాష తో ఒకక్ భజన కీ వెళళ్లేదు పరిమళ. రసగులాల్లాంటి
పెళాళ్ం పకక్న ఉండగా రైలింజను కూతలు కూసే మొగుణిణ్ ఏమనాలో ఏదిబబ్పాటి బుకుక్ లోనూ ఉండిండదు. ఆ రాతర్ంతా శివరాతిర్ జాగరం! పగలు
నిదర్లేమి పరిమళకి.
మరాన్డు రాతిర్ కుకక్ర విజిలాల్ సైరనిల్చాచ్డు. జుటుట్ పీకోక్వాలనిపించింది. వయసు ముదిరేదాక పిలల్ని ఎంచి ఎంచి ఒకక్తీత్ నచచ్లేదని
వంకలు పెటిట్ పెటిట్ తల బోడి చేసుకునన్ మొగుడుగారు తనకూక్డా జుటుట్ లేకపోతే బావురుమంటాడని మళీళ్ సదుద్కుంది. కాకపోతే ఒకక్ బహు మంచి పని
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మాతర్ం చేసింది. ఇంకెపుప్డూ ఎంత బతిమాలినా బావుండదని మొరపెటుట్కునాన్ ఒకక్ భజనకూక్డా రానంది. మధుబాబు అలిగాడు ,అలిగాడు,అలిగాడు.
విసుగొచిచ్ ఊరుకునాన్డు .
***

***

***

***

రెండు నెలలు గడిచాక, ఓ రోజు గాఢ నిదర్లో ఉనన్పుప్డు మళీళ్ అరధ్రాతేర్ చెవిలో గుసగుస. చెవిని బర బరా పామేసుకుంది. అయినా
ఓ అయిదు నిమిషాలాగి మళీళ్ “బుజజ్మమ్! బుజజ్మామ్! అని వినిపించింది. ఏయ! ఏమిటీ తనకి ముదుద్ పేరోకటా?’సంబడం’ అనుకుంటూ కళుళ్ తెరిచింది ..
ఏంతో మతుత్గా నవావ్డు మధుబాబు. పిచచ్ గోముగా చూసాడు ..ఎతైత్న కొండ మీద కెకిక్ ఒకక్ ఎగురు ఎగిరి చందమామని అందుకునన్టుట్ ఒకక్సారిగా
ఆకాశానికి నిచేచ్నలేసేసింది పరిమళ ..
“చెపప్ండి”! అంటూ కావలించేసుకుంది తమకంగా .
“నీకు బొబబ్టుల్ ఒతత్డం ఒచుచ్ కదూ దొంగా”! అనాన్డు. ‘ఓరాన్యనోయ’ గతుకుక్మంది
“అలా చూడకోయ! ఈ ఆదివారం మన వంతు సావ్మిజిని కొలవడం! “ అనాన్డు భజన అనలేక ..
‘చచాచ్నే మేనతాత్!’ అని గావుకేకలు పెటిట్ంది పరిమళ. గుండెలోల్ పడడ్ రాయితో ఆమె మౌనంగా వెరిర్,పిచిచ్ చూపులు చూడడం
మొదలెటిట్ంది .
“మా బంగారు కదూ?” అనాన్డు.
“ముపైప్ మందికి బొబబ్టాల్? ఒకపుప్డు ఉమమ్డి కుటుంబాలోల్ ఇలా పర్తి ఆడది వంటిటోల్ ఇలా బొబబ్టుల్ ఒతుత్కుంటూ బలై పోయింది
.. ఆ రోజులు ఇపుప్డు పోయాయ. సవ్గృహ వచిచ్ంది. అతత్రిలుల్, వంటిళుళ్ ఉండనే ఉనాన్య.. ననున్ చంపకండి.మీకు పుణయ్ం ఉంటుంది !” అంది.
"అరెరే! విను! ఇది పూజ కదా పండూ! అందుకే మనం చేసుకునేది. లేకపోతె నినెన్ందుకు శర్మ పెడతానురా చిటిట్ తలిల్?” అనాన్డు
ముదాద్డుతునాన్టుట్. మరో ముదుద్ పేరు వచిచ్ పడింది పరిమళ ఒడిలోకి. ఇలా ముదుద్ పేరుల్ వచిచ్ పడగానే ... ఆడది కదా? పొగడత్లకి లొంగిపోయింది. ఆ
ఆదివారం కూడ బొబబ్టల్తో, పిండివంటలతో హోరెతిత్పోయింది ఇలుల్.. మొగుడుగారు గెంతిగెంతి అలిసిపోయారు. ‘తెగ చావొచిచ్ పడింది తనకి’ అనుకుంది
పరిమళ తల కొటుట్కుంటూ.
*******

******

రోజులు గడవకా మానవు. జరిగేవి జరకాక్ మానవు. మరో రెండేళుళ్ గునగునా నడిచి చకాక్ పోయాయ. తాళాలు ,తపెప్టల్తో పరిమళ
రోజులు నిసాస్రంగా సాగిపోతునాన్య. సరే ఆ మరాన్డు దసరా పండగ ! ఆమె అతత్గారి తదిద్నం. అపప్టికే ఆడపడుచులిదద్రూ ఫామిలీస తో వచేచ్సారు.
ఇలల్ంతా సందడి. ఎదెకక్డ ఉందో తెలియనంత ఇంకేదీ కనపడనంత! ఇదద్రకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇలల్ంతా చుటట్బెటేట్సి కావలిసినవనీన్ మూటలు కటేట్సి మిగిలినవి
జలెల్సుత్నన్వేళ!
అపుప్డు పరిమళ మొగుడు పరుగెతుత్కొచిచ్ పెళాళ్ం పకక్న కూరుచ్నాన్డు. అందరూ ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తుంటే “వంటవాడు దొరకలేదు”! అనాన్డు విచారంగా మొహం పెటిట్. గతుకుక్మంది.
“మరెలా?’ అంది.
“నేను సాయం పడతాను” అనాన్డు రెండు చేతులూ పటుట్కుని. అయోమయంగా నోట మాట పెగలక చచిచ్నటుట్ తలూపింది .
“అయోయ్! నేనూ ఓ చెయియ్ వేదుద్ను. కాని రాక రాక వచాచ్ం కదా వంట అయేయ్ లోపుల ఫెర్ండస్ ఇళళ్కి వసాత్మని మాటిచాచ్ం అకాక్,
నేను.. బాగుండదు”! అంది చినాన్డపడుచు. ఆ రాతిర్ ఎంతో సరదా కబురుల్ మాతర్ం చెపాప్డు మధుబాబు పరిమళ పకక్నే ఉండి. అంటుకోకుండా,
ముటుట్కోకుండా .. మరాన్డు తదిద్నానికి పనికి రాదంటూ ..మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూ హఠాతుత్గా –
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“నువువ్ గారెలు కిర్సీప్గ వండు బుజీజ్! పరవనన్ంలో బెలల్ం వెయియ్, అలాగే పూరీలు ఇలా చేతులోల్ వేసుకుంటే పటపట విరిగేల నాకిషట్ం
,ఆపైన నీ ఇషట్ం!” అనాన్డు గారాలు పోతూ..
’తోకేక్ం కాదూ “అనుకుంది కచచ్గా. పొదుద్నేన్ లేచి వంటకి తగలేసి మంటగా కూరుచ్ంది పరిమళ. నవివ్ంచే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు
మధుబాబు. అందరు వచాచ్క కారయ్కర్మం మొదలయింది .. పూరత్యాయ్క భోకత్లకి వడిడ్సుత్ంటే చాందార్యణవర్తం మొదలెటాట్డు పంతులు.
“మీకు తెలుసా మధుబాబు గారు.. కిందటి నెల మీరు వూళోళ్ లేరు.లాయరు శీర్పతి గారు పోయారు. అతడి భారయ్ విమల మొగుడి
కంటే పనెన్ండేళుళ్ చినన్ది .. డబుబ్ందని ఇచేచ్సాడు తండిర్ . .. ఈ పిలల్ పాకాన పడేసరికి ఆయన లోకాలు ఒదిలేసాడు. గొపప్ జాలేసింది విమల గారిని
చూసేత్ .. ‘కోరికలేమో మహ గటిట్వి కదండీ!’ ఇంక జీవిత కాలం ఈసురోమని బతకడమే .” అనాన్డు .. గతయ్ంతరం లేక పంతులు మాటలు వింటూ
గుడల్పప్గించి పరిమళ వైపే చూసుత్నాన్డు మధుబాబు.
“భోకత్లకి మారు వడిడ్ంచండమామ్!”అనాన్డు పరిమళ వైపు చూసూత్ పంతులు. పరిమళ మళాళ్ కూరలు పటుట్కొచిచ్ంది .
“సరి అయిన వయసు తేడా ఉంటే సరైన కోరికలు పుడతాయ. ఒకే ఈడు వాళళ్కి ఒకే బుదుధ్లు ఏడుసాత్య కాబటిట్”! అనాన్డు పంతులు
దీరఘ్ం తీసూత్. ‘వీడు వదిలేటుట్గా లేడు” అనుకునాన్డు మధుబాబు.
“గుపెప్డు అనన్ం వండుకోవాలనాన్, ఓ ఇంత కూర వండుకోవాలనాన్, ఇదద్రూ కలిసి సినిమాకో,షికారుకో వెళిళ్నా .. మరి కాసత్
పెదద్యాయ్క గుళళ్కి, గోపురాలకి వెళిళ్నా .. అవి సమాన సాథ్యిలో ఉంటాయి. దశాబద్ం ఉంటే ముకుక్ మూసుకు కూరోచ్వడమే!వయసు తేడా ఎకుక్వయి
కాదూ విమలగారు చినన్గా ఉనన్పుప్డే శీర్పతి గారికి రిటైరెమ్ంటు రావడం, సరీవ్స తకుక్వయిపోవడంతో తను కూడా ముసిలిదానిని అయిపోయాననన్
బాధతో విలవిలలాడడం. విమల గారికి బాధ ఉంటుందంటే ఉండదా మరి”? అనాన్డు ఆపకుండా. మధుబాబు, పరిమళ లు ముముఖాలు చూసుకునాన్రు.
పరిమళ మొహంలో దిగులు కనపడింది మధుబాబుకి అతి సప్షట్ంగా. పంతులు మళీళ్ అందుకునాన్డు.
“మనం మన పిలల్ని ముదుద్గా పెంచేసి, ఆ

వచేచ్వాడు కూడా ముదుద్గా చూసుకోవాలనే యావతో .. పోనేల్ .. మంచి ఉజోజ్గం

ఉనన్వాడికి ఇసేత్ సుఖపడుతుందని పిలల్ని అపప్జెపెప్సాత్ం. పిలల్ మంచి వయసులో ఉంటుంది. ఇంక ఏజ బార పెళిళ్కొడుకిక్ తొందరగా వయసు పైబడి
దేవుడు,పూజా,పునసాక్రాల మీదకి మనసు మొగుగ్ చూపుతుంది. ఇంకేమిటి? ఉపనాయ్సాలు, భజనలు, తొకుక్, తొడిమ, రుచిగా వండుకోవడం మినహా
ఏముంటుంది? అంతేఇంక జీవితం.పాపం! మంచి పిలల్ విమల!” అనాన్డు పంతులు విచారంగా మొహం పెటిట్.
పరిమళ మొహం ముడుచుకుపోయింది. ఏడుపు బలవంతాన ఆపుకుంటూ వంటింటోల్కి తపుప్కుంది. అపప్టికి వాసత్వం లోకి వచిచ్
పడాడ్డు మధుబాబు. ఇంక సహించలేకపోయాడు. తన పొరపాటల్ని లెకక్ పెటుట్కుంటునాన్డు. ఆ సాయంతర్ం అకక్చెలెల్ళుళ్, బావామరుదులు వెళిల్పోతుంటే
ఎపప్టిలా ‘రెండురోజులు ఉండి వెళళ్ండి ‘ అనలేదు. మంచానికి అడడ్ంపడి ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్డు. తననే నముమ్కునన్ భారయ్ అమాయకపు మొహం పదేపదే
కళళ్ముందు నిలిచింది. పరిమళ అటు తిరిగి పడుకుని ఉంటే పలుకరించే ధైరయ్ం కూడా రాలేదు. గడచిన రోజులిన్ తలచుకొని భారంగా నిటూట్రాచ్డు.
****

*****

****

****

****

****

తెలాల్రింది. వాకింగ కి వెళొళ్చిచ్ హుషారుగా గెడడ్ం గీసుకుని టిపుప్టాపుగా తయారైపోయాడు మధుబాబు. అతడినే చూసోత్ంది
పరిమళ.
“ఈ రోజు ఆదివారం. తవ్రగా రెడీ అవాలి.“ అనాన్డు పరిమళ వైపు చూసి కనున్కొటిట్.
"నేనురాను మీ భజనల్కి" అనబోయేలోగా తటాలున వాటేసుకునాన్డు.
“కొనాన్ళుళ్ శెలవు పెటాట్ను పరిమళా! హాయిగా హనీమూన వెళాద్ం!” అనాన్డు. అంటూనే చేతులోల్ చేతులుంచి దగగ్రగా గుంజుకుని
కౌగిలిలో బంధించాడు. ఆశచ్రయ్ంతో మతి పోతోందామెకి. ఎనాన్ళళ్ విరహమో గాని కోతికి కొబబ్రి చిపప్ దొరికినటుట్ పరిమళ చికిక్ందతగాడికి..
‘ఇపుప్డతడి ఆవేశం వేరుగా ఉంది. వివేకం పని చేసోత్ంది ’అనుకుంది పరిమళ. ఇంతలో చెవిలో ఏదోగుసగుస.
‘నీకు మడత కాజా చెయయ్డం వచాచ్?’ అని. ఫకాలున నవివ్ంది పరిమళ.
‘చింత చచిచ్నా పులుపు చావదు మరి’ ...!!! ***
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