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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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రెండేసి మెటల్ చొపుప్న దిగుతూ, కిందికి వెళేళ్ సరికి, చౌదరిగారు భోంచేసూత్ కనిపించారు. సాంబడు, కృషణ్వేణీ ఎదురుగా కురీచ్లోల్
కూరుచ్ని తమ గురించి చెపుత్నాన్రు. శర్దధ్గా వింటూ.. కావలసినవి వడిడ్ంచుని తింటునాన్రు చౌదరి గారు.
“నానన్గారూ! మంగళ రేపు పొదుద్నన్ వసోత్ంది. తన పేరెంటస్ కి చెపిప్ంది. వాళుళ్ కొంచెం భయ పడుతునాన్రంతే. అంతకు మించి
ఏ పార్బల్ం లేదు.” తండిర్ పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని, బోరిల్ంచి ఉనన్ పళెళ్ం తిరగేశాడు.
“సాంబా! మొదలు పెటట్ండి.. పీల్జ. ఆలశయ్ం అయిపోయింది కదూ! పొదుద్నెన్పుప్డో తినన్దే.”
శాంతమమ్ వచిచ్, పళాళ్ల పకక్నే ఉనన్ చినన్ గినెన్లోల్, కూర, పపుప్, చారు వేసింది. అనన్ం వడిడ్ంచుకుని నెమమ్దిగా కబురుల్
చెపుప్కుంటూ తినాన్రందరూ.
భోజనం అయాయ్క, కపుప్లోల్ పాయసం తీసుకొచిచ్ంది శాంతమమ్.
“పెళిళ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్వు?” చౌదరిగారు అడుగుతుంటే తెలల్ మొహం వేశాడు పర్సాద.
“నానన్గారూ! మీరు అమామ్యిని చూడకుండా..”
“సరే.. నేను వదద్ంటే మానేసాత్వా?”
“అంటే.. మీరు ఒకే సారి పెళళ్నే సరికి కొంచెం గాభరా వేసింది. అందుకే.”
సాంబడు, వేణీలు నవువ్తూ చూసుత్నాన్రు.
“సరే.. అమామ్యి వచాచ్క మాటాల్డదాం. నాకు మీటింగ ఉంది.. ఒక సారి కల్బకెళొళ్సాత్. మీరేం మొహమాట పడకండి సాంబా! మీ
ఇలేల్ అనుకోండి. కావలసినవి అడగండి. శాంతమమ్ చూసుత్ంది.”
చౌదరిగారు చెపుప్లేసుకుని బయటికి వెళిళ్పోయారు.
“మనం కృషణ్ ఒడుడ్కి, బారీజ దగగ్రికి వెళాద్మా? ఇదివరకు చూశారా?” పర్సాద అడిగాడు.
“ఐదు నిముషాలో వచేచ్సాత్ం. రెండు సారుల్ దురగ్మమ్ గుడికెళాళ్ం కానీ. కృషణ్ ఒడూడ్, పర్కాశం బారజీ అదీ చూడలేదు.”
PPP
జన సందోహం.. విజయవాడ పర్జలందరూ అకక్డే ఉనన్టుల్ అనిపించింది.
అయినా సరే! కిర్షణ్మమ్ని చూసుత్ంటే ఏదో ఆనందం. పర్సాద, బారేజ దాటి, దూరంగా ఖాళీగా ఉనన్ పర్దేశానికి తీసుకెళాళ్డు.
పటట్ణం అంతా విదుయ్దీద్పాల కాంతిలో మెరిసి పోతోంది. కొండ మీద దురగ్మమ్ గుడి.
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చలల్ని గాలి సేద తీరుసుత్ంటే, హాయిగా ఉంది. అకక్డ ఒక బండ మీద కూరుచ్నాన్రు.
కృషణ్వేణికి చాలా ఉతాస్హంగా ఉంది. కలలో నైనా ఊహించని ఇంతటి అదృషాట్నిన్ పర్సాదించిన దురగ్మమ్కి మనసులోనే
నమసక్రించింది. ఇదే కృషణ్మమ్.. పాలెంలో. కానీ ఎంత తేడా! ఏదైనా సాథ్నానిన్ బటేట్ ఉంటుంది పార్ముఖయ్త, పార్ధానయ్త.
“ఏమిటాలోచిసుత్నాన్వు వేణీ?” నుదిటి మీద చెలాల్ చెదురుగా పడుతునన్ ముంగురులను వెనకిక్ తోసుకుంటూ నవివ్ంది కృషణ్వేణి.
అపుప్డే విచుచ్కునన్ కలువ పువువ్లా ఉంది.
“ఏం లేదనాన్! ఎకక్డ పుటిట్ ఎకక్డికెళోత్ందీ కృషణ్మమ్. ఈ పయనానిన్ ఎవరు నిరేద్శించారు? ఎకక్డెకక్డ ఏ భూములిన్ ససయ్శాయ్మలం
చేసోత్ందీ.. ఎకక్డ ఉరుకులు వేసుకుంటూ భీతిని కలిగిసోత్ందీ.. అంత విచితర్ంగా ఉంది. మన జీవితాలాల్గే. లేకపోతే మేమేంటి.. మీతోటి ఈ
అనుబంధమేంటి. ఈ పేర్ముడి ఎటాల్ కలిసిందీ?”
“పేర్ముడి అంటే..”
“పేర్మ పల్స సేన్హం. కుల్పత్ంగా సేన్హం అనుకోవచుచ్. ఆ సేన్హం ఎవరి మధయ్నేనా అవచుచ్.. అనాన్ చెలెల్లు, తలిల్దండుర్లు పిలల్లు,
భారాయ్భరత్లు, సేన్హితులు.. ఏ బంధం అయినా సేన్హం అనే పునాది లేకపోతే నిలవదు. అదే పేర్మబంధం. పర్కృతి అంతా నిండిన
విశవ్పేర్మ.”
ఆసకిత్గా వింటునన్ సేన్హితులిదద్రూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. సిగుగ్పడిపోయింది కృషణ్వేణి.
“ఇంత విజాఞ్నం ఎపుప్డు సంపాదించావు వేణీ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు సాంబడు.
“మా హాసట్లకి దగగ్రోల్నే సేట్ట లైబర్రీ ఉంది. అకక్డ మెంబరిష్ప తీసుకునాన్ను. అపుప్డపుప్డు పుసత్కాలు తెచుచ్కుని చదివేదానిన్. నా
రూమేమ్టకి సాహితయ్ం మీద చాలా అభిరుచి. అదే నాకు కొంచెం అంటించింది.”
“వెరీ ఇంటెర్సిట్ంగ. నేను కూడా తెలుగు పుసత్కాలు చదవడం మొదలు పెటాట్లి. ఇపప్టి వరకూ ఇంగీల్షవే తపప్ తెలుగు జోలికి
పోలేదు.”
“చాలా గొపప్ సంపద అనాన్! పోగొటుట్కోవదుద్.” కృషణ్వేణి మాటలు ఇదద్రు వైదుయ్లనీ ఆలోచింపజేశాయి. ఆ పర్భావం వారి మీద
చివరి వరకూ నిలిచి పోతుంది.
PPP
మంగుళూరు దగగ్ర, ఒక టీ ఎసేట్టలో, చినన్ కావ్రట్ర ముందర నిరాడంబరంగా జరిగి పోయింది, పర్సాద, మంగళల వివాహం.
మంగళ తలీల్తండీర్ విమల, నరసపప్లు చాలా ఆనందంగా జరిపించారు.
చౌదరిగారు నరసపప్ చెపిప్న మాటకి తలూపేశారు.. పెళిళ్ వాళిళ్ంటి దగగ్రే జరగాలని. మంగళే దుబాసీగా పని చేసింది. అతనికి
తుళు భాష తపప్ ఇంకేమీ రాదు.
చౌదరిగారు, పెళిళ్కొడుకు, శాంతమమ్, సాంబడు, కృషణ్వేణి.. అంతే మగ పెళిళ్వారు. “ఆడపిలల్ ఇంటోల్నే పెళిళ్ చెయయ్డం
సాంపర్దాయం.. అది వారి సిథ్తిని బటేట్ చెయయ్నియాయ్లి. వారికి వారి అమామ్యి పెళిళ్ చేశామనన్ ఆనందం దకక్నియాయ్లి.” అదే చౌదరిగారు
అనన్ది.
విజయవాడ వచిచ్, వియయ్ంకుడి ఇలుల్ వాకిలీ చూసిన నరసపప్ మరింత భయపడాడ్డు. కానీ.. చౌదరిగారి నిరాడంబరతవ్ం,
సేన్హశీలత చూసి ఆకాశమే హదుద్గా ఆనందించాడు. అతని అమాయకమైన నవువ్ మొహం చూసి, చౌదరిగారికి కూడా అంతే ఆనందం
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కలిగింది. ఇంక మంగళలో అందం సౌశీలయ్ం పోటీ పడుతునాన్యి. చలల్ని సంసారంలోకి కావలసిన లక్షణాలనీన్ మంగళలో కనిపించాయి.
సరదాగా, చలోకుత్లతో పర్యాణం చేసి పర్కృతి ఒడిలో సేద తీరుతూ, ఏ మాతర్ం హడావుడి లేకుండా జరిగింది పర్సాద పెళిళ్. ఉనన్
కొదిద్మందీ మనసారా మాటాల్డుకోవడానికి వీలయింది. భాష రాదనన్ బాధే లేదు.. మనసులు కలిసేత్ మాటలతో పని లేదని తెలిసిపోయింది.
సైగలతో, హావభావాలతో, నవువ్లతో.. మందర్ంగా చెవుల కింపుగా వినిపిసుత్నన్ సంగీతంతో.. ఓహ!
“ఇటువంటి పెళిళ్ మనోళళ్లో ఎకక్డా అయుండదు.” చౌదరిగారు, పెదద్గా నవువ్తూ అనాన్రు.
“మీరు ఇంత హాయిగా, ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నవవ్డం ఇపుప్డే చూసుత్నాన్ నానన్గారూ!” పర్సాద వెలిగి పోతునన్
మొహంతో అనాన్డు.
“అదే పరిసరాల పర్భావం. ఇకక్డ మనలిన్ గమనించే వాళెళ్వరూ లేరు.. కొండలు కోనలు తపప్. మనవెవరో ఎవరికీ తెలియదు..
సాటి మనుషులమనే తపప్. ఇంతకంటే ఏంకావాలి.. హిపోకర్సీ తొలగడానికి.”
మంగళ చటుకుక్న వచిచ్ మామగారి కాళళ్కి మొకిక్ంది.. చెంపల మీదుగా కనీన్ళుళ్..
“ఏమిటిది తలీల్!” భుజాలు పటుట్కుని దగగ్రగా తీసుకుని అడిగారు చౌదరిగారు, రుమాలుతో కోడలి చెంపలు తుడుసూత్.
“అయామ సో లకీక్ పపాప్! భేషజాలేల్ని సహజమైన వాతావరణంలో మీ ఇంటోల్ కోడలిగా అడుగు పెటట్డం.. ఇంత కంటే ఏం
కావాలి, ఏ ఆడపిలల్కైనా?”
కృషణ్వేణి కూక్డా కనీన్ళుళ్ ఆగలేదు. తను కూడా లకీక్నే.. ఇటువంటి ఉదాతుత్లతో సేన్హబంధం కలవడం ఒక వరం. అందరికీ
లభయ్మయేయ్ది కాదు.
చకక్ని ఉడిపి వంటకాలతో విందు భోజనం.. చౌదరిగారికి ఎంతో నచేచ్సింది. పళెళ్ంలో అరిటాకులు వేసి, చినన్ చినన్ కపుప్లోల్
సాంబారు, రసం, మజిజ్గ పులుసు, ఎతుత్కెతుత్ కొబబ్రేసిన బీనస్ కూర, బంగాళా దుంపల వేపుడు.. కొబబ్రనన్ం. కొనిన్ంటోల్ మిరియం వాసన,
కొనిన్ంటోల్ జీలకరర్ వాసన.. ఆధరువులనీన్ వేరుగా ఉనాన్యి తెలుగు వారికి. చివరగా భకాష్య్లు.. నోటోల్ వేసుకుంటే కరిగిపోయాయి.
“కోడలు నేరిప్సుత్ంది.. అపుప్డపుడు చేసుత్ండాలి శాంతమామ్!” చౌదరిగారికి భకాష్య్లు బాగా నచాచ్యి.
PPP
విజయవాడలో రిసెపష్నకి మూడు వేలు పైగా వచాచ్రు అతిథులు. ఫంక్షన మొతత్ం సాంబడి చేతుల మీదుగా జరిగింది. టౌనున్ంచి,
వెంకమమ్, నాగరాజు, నాంచారీ.. సులోచన వాళళ్ కారులో వచాచ్రు.
అందరికీ బటట్లు కొనుకోక్మని డబిబ్చాచ్రు చౌదరిగారు.. కొనిన్ రోజుల ముందే.
చౌదరిగారు తలిల్దండుర్లకి ఒకక్డే కొడుకు. దూరపు బంధువులు తపప్ ఎవరూ లేరు. అతని భారయ్ తముమ్ళిళ్దద్రూ అమెరికాలో
ఉంటారు. అకక్ లేక పోవడంతో వాళుళ్ అంతగా బాంధవయ్ం పెటుట్కోలేదు. రిసెపష్నకి వచాచ్రు కానీ వాళళ్ షాపింగులతోనే సమయం అంతా
గడిపేశారు.
ఎకక్డ చూసినా సాంబడు, కృషణ్వేణిలే..
రిసెపష్న అయిన మరునాడు.. అందరూ హాలోల్ విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్రు. మరునాడే మంగళ పర్యాణం. పర్సాద కూడా
మంగుళూరు వెళుత్నాన్డు. నరసపప్ వాళూళ్ పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోయారు..
“మేం మధాయ్నన్ం బయలేద్రతాం పర్సాద! ఇంక మా జాబస్ అవీ.. పర్యతాన్లు చేసుకోవాలి.” సాంబడు పర్సాదతో అనాన్డు.
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అపుప్డే తన గదిలోంచి బైటికొచిచ్న చౌదరిగారు ఒక సిల్ప ఇచాచ్రు.
“కుగల్ర హాసిప్టలలో నరస్ కావాలిట. జీతం బాగానే ఇసాత్రు.. పని బాగా నేరుచ్కోవచుచ్. ఈ చీటీ తీసుకుని వెళిళ్, అకక్డ
ఎడిమ్నిసేట్ర్షన వాళళ్ని కలవండి.”
సంభర్మంగా చూసూత్ చీటీ అందుకునాన్డు సాంబడు. అంత బిజీగా ఉంటూ కూడా చినన్ చినన్ విషయాలు ఎంత బాగా గురుత్
పెటుట్కుంటారు.. ఎపుప్డో.. మొదటి సారి ఇంటికొచిచ్నపుప్డు తాము ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్మో చెపాప్డంతే.. రెండు నెలలు పైన
అయింది. కృషణ్వేణి కూడా అదే ఆరాధనతో చూసోత్ంది.
“పర్సాద! టైమ లేదనదుద్.జీవితంలో ఏ సమయంలో ఏది చెయాయ్లో అది చెయాయ్లి. అమామ్యికి ఇంకా పది రోజులు సెలవుందిట
కదా. వెళిళ్ చెపేప్సి, యూరోప వెళిళ్ రండి. మన మానేజర ఏరాప్టుల్ చేసాత్డు. పొర్ఫెషన, పరస్నల లైఫరెండూ ముఖయ్మే.” చౌదరిగారు చెపాప్క,
ఇంక ఎవరికీ పర్శన్లడిగే అవకాశమే ఉండదు. అదొక ఆరిడ్నెనస్.. అంతే!
PPP
పంట మీద పకక్ పకక్నే నిలుచ్ని, కృషణ్మమ్ వినాయ్సాలు చూసుత్నాన్రు సాంబడు, కృషణ్వేణీ. కొంచెం దూరంలో వెంకమమ్, పిలల్లు
బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రు. నూలపాలెం నుంచి టౌనుకి ఇపుప్డు విరివిగా రవాణాలు జరుగుతునాన్యి, రెండేళళ్ కిర్తం, పర్భుతవ్ం పంట ఏరాప్టు
చెయయ్డం వలల్. పంట నిరవ్హణ పంచాయితీకి ఇచేచ్శారు. బాగానే నడుసోత్ంది. రషని బటిట్ ఎనిన్ టిర్పలు వెయాయ్లీ అనేది నిరణ్యిసాత్రు.
పంట మీద, టార్కట్రు,ల్ టర్కలు, కారుల్ తిరుగుతుంటాయి. ఆటోల సంగతి చెపప్నే అకక్రేల్దు.
కృషణ్వేణి కుగల్ర హాసిప్టల లో చేరి మూడేళళ్యింది. మధయ్ మధయ్లో అవసరమైన సెప్షాలిటీ టైరనింగులిసూత్ మంచి సిసట్ర గా
తయారు చేశారు హాసిప్టల వాళుళ్.బియసీస్ నరిస్ంగ లో ఎటాల్గా తనకి డిసిట్నక్ష్న వచిచ్ంది. ఒకటి రెండేళళ్లో యమెమ్సీస్ లో
చేరదామనుకుంటోంది. అపుప్డు కాలేజలో టీచింగ జాబ చెయయ్చుచ్. కాసత్ పని వేళలు తకుక్వగా, ఒక కర్మంగా ఉంటాయి.
సాంబడికి రెండవసారి ఎంటెర్నస్ లో గుంటూరు లోనే సరజ్రీలో సీట వచిచ్ంది. ఈ సారి తన రిజరేవ్షన కోటాని
ఉపయోగించుకునాన్డు. మూడవ సంవతస్రం లో పర్వేశించాడు.
పర్సాద, మంగళ విజయవాడలో తమ నరిస్ంగ హోమని చూసుకుంటునాన్రు. వాళళ్కి ఒక సంవతస్రం పాప. చౌదరిగారు ఇంటోల్
ఉనన్ంత సేపూ మనవరాలిని వదలరు.. పైగా నానన్మమ్ పేరే దానిది, కనకదురగ్. పేరు పెటేట్టపుప్డు పర్సాదకి సాంబడు తనని కలిసిన
మొదటిసారి అనన్ మాట గురుత్కొచిచ్ంది. అందుకే అమమ్ పేరు పెటాట్డు. చకక్గా, ఏ భేషజం లేకుండా దురాగ్ అని పిలుసాత్రు.
నాగరాజు పదో తరగతిలోకి వచాచ్డు. బళోళ్ ఉనన్ మూడు సెక్షనల్లో మొదటి పదిమందిలో ఉంటాడు. నాంచారి ఎనిమిది..
ఫరవాలేదు.. ఫసట్ కాల్స మారుక్లొసాత్యి. ఇపుప్డు వాళిళ్దద్రికీ తమ గురించి తెలుసు పూరిత్గా, సప్షట్ంగా. రెండేళళ్ కిర్త, అమమ్ తరపు
బంధువులొచిచ్ తీసుకెళాత్మంటే.. ససేమిరా వెళళ్మనేశారు. వాళళ్కి వెంకమేమ్, అమమ్.. అతత్, అనీన్!
వీలునన్పుప్డు అందరూ కలుసుత్ంటారు. సరదాగ ఎకక్డికైనా పికిన్కకి వెళుత్ంటారు.
సరసవ్తమమ్ పెదద్కొడుకు కూతురికి పెళళ్ని ఫోనొసేత్ బయలేద్రారు, పాలెం. ఆరేళళ్ తరువాత.
రేవు దగగ్ర దిగాగ్నే ఆటోలు రెండు తయారుగా ఉనాన్యి. పంటు రేవు ఎదురుమొండి దగగ్రుంది. పాలెంకి దూరం. ఏడెనిమిది
కిలోమీటరుల్ంటుంది.
“ఇపుప్డు టైమ లేదురా సాంబా! నడవలేం. ఆటో మాటాల్డు.” నడిచి వెళళ్డానికి తయారయిపోతునన్న్ సాంబడిని వారించింది
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వెంకమమ్.
“ఊరు చాలా మారిందమామ్!” అటూ ఇటూ మెడ నొపెప్టేట్టుల్ చూసూత్ అనాన్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి కూడా మాటా మంతీ లేకుండా
గమనిసోత్ంది. నాగరాజు, డైరవర పకక్నే కూరుచ్ని పర్శన్ల పరంపర గుపిప్సుత్నాన్డు.
“ఇకక్డ పెదద్ చెటెల్ందుకుండవు?”
“నేలోల్పలంతా ఉపుప్నీరు బాబూ! అందుకే పెరగవు.” ఆటో అబాబ్యి తన పరిజాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్డు.
“మరైతే ఉపేప్ పండించచుచ్ కదా?”
“అటు పకుక్నాన్యి బాబూ, ఉపుప్ మళుళ్.”
“మళాళ్..” పకపకా నవివ్ంది నాంచారి.
“అవును పాపా! కూరగాయలకీ, ఆకు కూరలకీ మాదిరిగా, ఉపుప్ తయారీకి కూడా నేల గటిట్, చదును చేసి, అందులోకి ఉపుప్నీరు
పంపేసాత్రు.”
“మరి ఉపొప్కటీ ఉంటే చాలా!అనన్ం, పపుప్ అవీ కావాలి కదా తిండానికి?”
“ఉపుప్ చేసి అమిమ్, బియయ్ం అవీ కొనుకుక్ంటారు. మరికక్డ ఆ ముళళ్ చెటుల్ తపప్ యెయీయ్ రావు కదా? రేతిర్ళుళ్ చేపలు పడాత్రు.”
అపప్టి వరకూ, అటూ ఇటూ చూసూత్, సంభాషణంతా వినోదంగా వింటునన్ సాంబడు చేపలనగానే చటుకుక్న తిరిగాడు.
“రాతిర్ పూట పడుతునాన్రా చేపలు?”
“అవును బాబుగారూ! మోటారు బోటుల్ సొంతం వి కానీ అదెద్కి తీసుకుని కానీ రాతిర్ళుళ్ పడతారు. అపుప్డు మంచి చేపలు
కొటుట్కొసత్యయ్ంట.”
సాంబడు కృషణ్వేణిని చూసి తలెగరేశాడు. వేణి సరే అనన్టుల్ చిరునవువ్ నవివ్ంది. “మీదేవూరు?”
“ఎదురుమొండి బాబూ! నేను కూడా రేతిర్ళుళ్ సేపలు పడత్ంటా.. మా యావిడేన్సుకుని.”
“మీ ఆవిడేన్సుకునా? మోటారు బోటుల్, వలలు అదెద్కి దొరుకుతాయా ఇకక్డ? అదెద్ ఎంటుంటుంది?”
“రెండొందలు పైనే ఉంటుంది బాబూ! చేపలు కాని దొరికితే మూడొందలు పైమాటే వసుత్ంది. రేవు కూడా దాటనకక్రాల్.
ఎదురుమొండిలోనే కొనేసాత్రు, గుతేత్దారుల్.”
“అటల్నా? ఇవేళ రాతిర్కి దొరుకుతుందేమో కనుకుక్ంటావా? సరదాగా వెళిళ్ చేపలు పడదామని ఉంది.”
“నా బోటు, వల ఇసాత్ను బాబూ! నేను తోలాత్.. మీరు పడుదురు. ఎపుప్డైనా పటాట్రా?”
వెంకమమ్కి నవొవ్చిచ్ంది. మాటాల్డదద్నన్టుల్ సైగ చేశాడు సాంబడు.
“నువువ్ నేరిప్దుద్వుగానీ.. ఎనిన్ గంటలకొసాత్వు? అమామ్! రేపు కదా పెళిళ్. అటాట్ యెలిల్రానా?”
“వెళిళ్రా! నీ సరదా ఎందుకు కాదనాలి.. ఎకుక్వసేపు ఉండదుద్. పెళిళ్ ఏడింటికే. మనం భోజనాలవగానే వెళిళ్పోదాం.” వెంకమమ్
కొడుకు సంబరం చూసి ముచచ్ట పడి సరే అంది. పైగా పెదద్రికం నిలిపి అడిగాడు కానీ, తనని అడిగి వెళేళ్ వయసా?
“బాబుగారూ! సరిగాగ్ పదింటికొచేచ్తాత్నండి. అమామ్యిగారిని కూడా తీసుకు రండి చానా బాగుంటాది. నా పేరు దాసండీ.”

16
ఠంచనగా పదింటికొచేచ్శాడు దాసు ఆటో తీసుకుని. సాయంతర్మే పెళిళ్కూతురిన్ చెయయ్టం, చేపలు, కోడితో భోజనాలు
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అయాయ్యి.
“లగన్ం పొదుద్నేన్ ఏడింటికే. అందరూ తయాయ్రవావ్లి తొందరగా. పెందళకడే పడుకోండి.” సరసవ్తాంటీ అందరినీ తరిమేసింది.
కృషణ్వేణీ వాళిళ్లేల్ బాగులు చేయించి వెంకమామ్ వాళళ్కిచాచ్రు.
“మేం అవుసరమైనపుప్డు వాడుకుంటునాన్ం బావా! అందుకే మంచి కండిషనోల్ ఉనాన్యి మీ ఇళళ్నీన్.” సరసవ్తి రెండో కొడుకు
ఇంటోల్కెళళ్గానే చెపాప్డు.
“ఐతే సేపలేటకెలత్నాన్రా? పోయిరండి. రేపు మన భోయనానికి సరొప్యేయ్నిన్ పటర్ండి.” సరసవ్తమమ్ తీసుకెళళ్వలసినవనీన్ తెచిచ్
ఇచిచ్ంది. కపుప్కోటానికి గొంగళీ, ఫాల్సుక్లో టీ, మంచినీళుళ్, మధయ్రాతిర్ ఆకలేసుత్ందంటూ పపుప్ చెకక్లు, కాసిని అరటిపళుళ్..
“ఆంటీ!” గోలెటాట్డు సాంబడు. “మేం వెళేళ్ది రెండు మూడు గంటలకి. నువేవ్మో రెండోర్జులకి సరిపోయేటుల్ ఇతత్నాన్వు.”
“పరేల్దులేరా.. దాసు కూడా ఉనాన్డు కదా!”
ఆటో తినన్గా చేపల రేవు దగగ్రికి తీసుకెళాళ్డు దాసు. రేవు దగగ్ర ఒక మాదిరిగా శుభర్ంగానే ఉంది.. మరీ ఎకుక్వ పబిల్క రారు
కదా.. చేపల వేట వాళుళ్ తపప్.
దాసు బోటు.. రంగులవీ వేసినటుల్నాన్డు, మెరిసి పోతోంది. మధయ్లో చినన్ గూడు కూడా ఉంది. ఒడుడ్ నుంచి బలల్ వేసి, సామానల్నీన్
లోపల పెటొట్చిచ్, చెయియ్వవ్బోయాడు సాంబడికి. అకక్రేల్దనన్టుల్ తలూపి, సులువుగా ఎకేక్సి, కృషణ్వేణికి చెయయ్ందించాడు. సుతారంగా
అందుకుని మూడంగలోల్ బోటులోకి చేరుకుంది వేణి. సెలావ్ర, కమీజ వేసుకుందేమో.. కుచిచ్ళుళ్ అడుడ్కుంటాయనన్ బాధ కూడా లేదు.
బెంచీ మీద ఇదద్రూ కూరోచ్గానే మోటార ఆన చేసి, పడవ నడప సాగాడు దాసు.
“ఇయాయ్ల పునన్మి బాబూ! పుచచ్పువువ్ లాంటి యెనెన్ల. అందుకే కొంచెం అటేపెలాద్ం. సందర్ం వేపైతే.. అలలు యెగసి
పోతుంటాయి. చేపలు కనిపించగానే వలేసేదాద్ం.”
సాంబడు, వల విపిప్ నాణెం చూసుత్నాన్డు. మంచి కండిషనలో ఉంది. ఒకళేళ్ వేసి తిపప్గల చినన్ వల. ఆటోలో కూడా
సంపాదిసాత్డు కదా దాసు.. పడవ కూడా రయియ్మని వెళిళ్పోతోంది.. మోటారు చపుప్డు ఎకుక్వగా లేకుండా.
దాసు బోటుని తిపప్టంలో మునిగి ఉంటే.. మధయ్కి రాగానే వల తీశాడు సాంబడు. చేపలు బిలబిలాల్డుతూ ఎగురుతునాన్యి. వల
విపిప్, తిపిప్, నదిలోకి విసిరాడు.
సప.. చపుప్డు విని వెనకిక్ తిరిగిన దాసు, ‘బాబుగారూ’ అనే లోపు.. వాటుగా వల పైకి లేపి, లోపలికి తీసుకొచేచ్శాడు. ఒకక్
విసురుకే ఎనోన్ చేపలు.. గూటోల్ ఉనన్ గంపలోకి విదిలాచ్డు.. దాసు నిరాఘ్ంతపోయి చూసుత్నాన్డు.
కృషణ్వేణి హాయిగా నవివ్ంది.. తీరైన పలువరస మెరుసుత్ండగా!
“పునన్మి వెనెన్ల కాంతిలో నావ కావల కృషణ్వేణి హాయిని కలిగిసుత్ంటే
నావ లోపలి కృషణ్వేణి వింత కాంతు లీనుతూ వయాయ్రాలు పోతుంటే,
నా మనసు పరవళుళ్ తొకుక్తోంది.
చందుర్డా ఎందుకయాయ్ చలల్ని వేడితో నా మేనిని తాకుతావు..
కాసత్ దయ తలచి మబుబ్ల చాటుకి పోరాదా!”
సాంబడు వేట మానేసి, కృషణ్వేణి పకక్కి చేరి సనన్గా పాట పాడడం మొదలెటాట్డు.
ఏదో అరధ్మయినటుల్ దాసు మౌనంగా ముందుకి తిరిగి నెమమ్దిగా నావని నడప సాగాడు.
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“బాబుగారూ మీరు..” పాలెంలో ఇంటి దగగ్ర దింపి, డబుబ్లు తీసుకునాన్క అడిగాడు దాసు. వలలో పడిన చేపలు.. ఐదారు
కిలోలుంటాయి, రకరకాల సైజులోల్. సగం దాసుకిచిచ్, సగం ఇంటికి తీసుకొచాచ్డు సాంబడు.
“మాదీవూరే. మేం కూడా గంగ పుతుర్లమే.” సందేహం తీరాచ్డు.
PPP
“మేరీ ఆంటీ ఇంకలేరుట.” పొదుద్నేన్ మోగిన ఫోనలో మాటాల్డిన సాంబడు, వంటింటోల్కొచిచ్ చెపాప్డు. కృషణ్వేణి బాబుకి పాలు
కలుపుతోంది.
సాంబడి యమెమ్స అయి రెండేళళ్యింది. గుంటూరులో ఒక పెదద్ పైరవేట హాసిప్టలలో పని చేసుత్నాన్డు. కృషణ్వేణి యెమెమ్సీస్
నరిస్ంగలో చేరింది, గుంటూరులోనే. వాళళ్ బాబుకి ఎనిమిది నెలలు.. పాకుతూ చేతికందినవి పీకి, నోటోల్కి తోసేసుత్ంటాడు.
వెంకమమ్ హాసట్ల నుంచి వచేచ్సి, సాంబడి దగగ్రే ఉంటోంది.. మనవడి ఆలనా పాలనా చూసూత్.

( ముగింపు వచేచ్సంచికలో)
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