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మనుషులు కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయిన వారి గురుత్లు జాఞ్పకాలు కొనెన్యైనా మిగులుతాయి. కొంతకాలానికి ఆ జాఞ్పకాలు కూడా మరుగున
పడిపోతాయి. కానీ ఈ మధయ్న ఓ జాఞ్పకం నివురును తొలగించుకొని బయటకు వచిచ్ంది. ఎలా మరిచ్పోయవంటూ కేకలు వేసింది. చితర్ంగా అది ఎకక్డ
వచిచ్ంది అంటే ఈ మధయ్ పిలల్లిన్ తీసుకుని నారత్ఇండియా టూర వెళిళ్నపుప్డు. ఆగార్,మధుర,బృందావనం వెళాళ్ము. ఆ బృందావన వీధులలో తిరుగుతూ
ఉంటె జాఞ్పకం వచిచ్ంది. నిజానికి ఆ జాఞ్పకానికి ఆ ఊరుకి పొంతన లేదు. అయితేనేం మరిచ్పోయిన జాఞ్పకానికి అకక్డ జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
**
టూర నుంచి వచాచ్కా ఓ ఆది వారం రోజున

సందడి అంతా మా ఇంటోల్నే. మా పెదద్ తముమ్డి పిలల్లు శుర్తి,కృతి చెలెల్లి పిలల్లు,

సౌమయ్,వంశీ నా పిలల్లు,దివయ్,కావయ్ వెరసి అర డజను మంది. ఇలల్ంతా పీకి పందిరివేసుత్నాన్రు.
గోల గోల చేసుత్నన్ పిలల్లకి చెపాప్ను.
“ఈ రోజు మీకు ఒక అసైనమెంట ఇసాత్ను అది చెయాయ్లని.”
“ఏమిటేమిటి” అంటూ ఎగిరారు
“పాత ఆలబ్మస్ అనిన్ తీసి సాక్న చేసి పెటట్ండి అనిన్ కంపూయ్టర లో సేవ అయియ్ ఉంటాయి.సరేనా?
“సరే సరే” అంటూ చెపప్గానే బుదిధ్మంతులా పని మొదలు పెటేట్సారు.
పైన అటక మీదునన్ సూటేక్సు కిందకి దింపారు. “అబబ్ ఎనిన్ ఆలబ్మోస్!” అంది చినన్ మేనకోడలు కృతి.
దానికి పర్తీది ఆశచ్రయ్మే!
ఆ పోటో లు చూసూత్ తెగ నవువ్కుంటునాన్రు.పిలల్లు.
అబోబ్ “అకాక్! మమిమ్ని చూడు ఆ రెండు జడలు,ఆ లంగా వోణిలో యెంత గమమ్తుత్గా ఉందొ, అని కావయ్ కామెంట,
“మమీమ్ ఏంటాఆ పొడుగు బొటుట్ హహహ,” అని దివయ్ మొహం చిరాకుగా పెటిట్ంది.
“అయాయ్,ఇకక్డ చినన్తత్ని చూడు, ఎటో చూసోత్ంది”
“ఇది తాత గారు కదా, భలే యంగ గా ఉనాన్రు, తాజమహల దగగ్ర కదా “
“నేను చూడలేదు తాతగారిని , నేనూ చూడలేదు నేను చూడలేదు అని దివయ్,సౌమయ్ తపప్ మిగతావాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు
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ఇక ,పర్తి ఫోటో గురుంచి ఏదో ఒకటి మాటాల్డుతూ విరగ బడి నవువ్తునాన్రు.
“పెదద్తాత్ అపుప్డు నువువ్ ఎంత సనన్గా ఉనాన్వో,” శుర్తి కామెంట
“మమిమ్ పినిన్ పెళిళ్కి నేను రాలేదా? అని నా చినన్కూతురి కొంటె పర్శన్
“అపుప్డు నువువ్ మీ మమీమ్ బొజజ్లో ఉనాన్వు” అని కృతి కిసుకుక్న నవివ్ంది.
“అమామ్! ఇది అనిన్ పెదద్ మాటలు మాటాల్డుతోంది” అని నా పెదద్కూతురు దివయ్ కంపైల్ంట చేసింది.
“అబబ్బబ్ దెబబ్లాడు కోకుండా పని చేయండి” అని కసిరాను. అపప్టికి కాసత్ ఊరుకొని మళిళ్ ఏదో ఒకటి లొడ లొడ వాగుతూనే
ఉనాన్రు.
ఫోటోలు చూసుత్నన్ చినన్ మేన కోడలు కృతి ఒక ఫోటో తీసి చూపిసూత్ ఈవిడ “వీళుళ్ ఉనాన్రేంటి? అని అడిగింది.”నేను అందుకొని
చూసాను.
అది మా మా నానన్మమ్, చినాన్నన్మమ్ఉనన్ ఫోటో . మెదడు లో ఏదో కదలిక
“ఏది ఏది” అంటూ అందరూ చూసారు, అపుప్డు దివయ్ చెపిప్ంది “ఆవిడ ఎవరంటే మన తాతగారు ఉనాన్రు కదా! అదే మీ డాడీ వాళళ్
డాడీ కి పినిన్ అవుతుంది”
“అవును వాళిళ్దద్రూ జుటుట్ లేకుండా, బౌల్జ లేకుండా అలా టిపికల గా ఎందుకునాన్రు?” అని అనాన్రు ఆ పర్శన్కి దివయ్కి కూడా
ఏం జవాబు చెపాప్లో తెలియలేదు.
వాళుళ్ ఎందుకలా ఉనాన్రనే భావం వాళళ్ మొహాలోల్ పర్సుఫ్టంగా కనిపిసోత్ంది.
వెంటనే నేను వాళళ్తో “కృతీ, పాత రోజులలో హసెబ్ండ పోతే ఆడవాళుళ్ అలాగే ఉండేవారు. తరువాత ఆ పదద్తి మారిపోయింది.
ఇపుప్డు ఎవరు అలా ఉండటం లేదు” అని చెపాప్ను
“పాపం వాళళ్కి జుటుట్ లేకపోతె ఏడేచ్వారు కాదా?” అని అమాయకంగా అడిగింది.
దానిన్ ఎలాగో సమాధాన పరిచి ఆ ఫోటో తీసుకోని బయటికయితే వచాచ్ను కానీ
ఆ మాటలు మాతర్ం నా చెవిలో గింగురుమంటూ ఉనాన్యి.
**
మా టూర నుంచి వచాచ్క ఓ ఫెర్ండ ఇంటోల్, ఒక మహిళా దరశ్కురాలు వితంతువు ల మీద తీసిన సినిమా చూడటం జరిగింది.
అందులో ని చినన్పిలల్ పాతర్ ని చూడగానే మటుకు చినాన్నన్మమ్ గురించి, నానన్మమ్ చెపిప్నవనీన్ కళళ్ముందు నిలిచాయి.
ఏడేళల్ పిలల్కి పెళిల్ చేసారుట, అతనికి దాదాపు ఇరవయేయ్ళుల్ ఉనాన్యేమోట ఏదో జబుబ్ చేసి ఆయన కాసాత్ హరీమనాన్రుట. అపప్టి
నుంచి పుటిట్ంటోల్ అనన్గారి దగగ్ర ఉండిపోయారు.
ఇంతకీ ఆ పెళిళ్ చేసింది’ఆవిడ మేనతత్. ఇంటోల్ ఆడపిలల్ ఎదిగిపోతోందని,మేనలల్డుకి భారం తీరిపోతుందని బాధయ్త నిరవ్హించి పెళిల్
అయితే చేసింది కానీ.”అతను జబుబ్ మనిషి అని తెలియదు” అని చేతులు దులిపెసుకుంది. “పైగా వాళుళ్ బోలెడు ఆసిత్పరులే మనోవరిత్ ఇసాత్రు” అంటూ
చెపప్బోయేసరికి. మా నాయినమమ్ అనన్గారు ‘ ఇక చాలేల్ జరగాలిస్న అనాయ్యం జరిగిపోయింది. ఇక నోరుముసుకో అని ఆవిడని కసిరేసి పంపించేసారు..
ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలి. మా తాతగారు పెదద్ అభుయ్దయ వాది, రాజారామోహన రాయ మాటలకు చాలా పర్భావితం
అయాయ్రుట. అందుకే మరదలుని

చూసినపుప్డలాల్. చినన్పిలల్,మళిళ్ పెళిల్ చేసేత్ బావుంటుందని, ఆయనకి అనిపించేది అని నానన్మమ్ చెబుతుంటే మా

తాతగారు ఓ హీరో లా అనిపించారు. .
అంతే ఆ మాట కాసత్ మా నానన్మమ్ అనన్గారికి తెలిసి ఈ బావగారు తన చెలెల్లికి ఎకక్డ మళిళ్ చేయించేసాత్డో అని వెంటనే ఆవిడని
ఇంటికి పిలిపించి గుండు గీయించి,తెలల్చీర కటిట్ ముసుగేసి కూరోచ్పెటాట్రుట.
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ఆవిడకి జుటుట్ తీసిన సంఘటన గురుంచి చెబుతుంటే,నాకు మా చెలెల్లుకి ఎంత బాధ వేసిందో.పాపం ఏవిటి ఆవిడ బతుకు అటు
పుటిట్ంటపంచన,లేకపోతె అతిత్ంటి పంచన చేరి ఎంత నరకం అనుభవించుంటుందో కదా అనిపిసుత్ంది.
అటు ఇదద్రు అకక్ల ఇళళ్లో, అనన్గారి ఇంటోల్, ఇటు అతత్గారి వైపు వాళళ్ ఇళళ్లో పురుళళ్కి,పుణాయ్లకి, ఇంకా ఇతరతార్ పనులకి
అంకితమయింది .చెయయ్ని తపుప్కు అందరి చేత, తిటూల్ .ఈసడింపులూ మధయ్ ఆవిడ జీవితం తెలాల్రిపోయింది.
అవనీన్ వింటునన్ మాకు ఉకోర్షం వచిచ్ మానానన్మమ్తో అనాన్ము “మీరు ఎందుకు మన ఇంటోల్నే ఉంచేసుకోకపోయరా అంటే,
దానికి ఆవిడ రెండు కారణాలు చెపాప్రు “ఒకటి ఇపప్టి కాలం లా కాదురార్ అపుప్డు అనిన్టికి భయమే, రెండోది మీతాతగారు కూడా చినన్ వయసులోనే
పోయారు. మీ నానన్కి ఐదు ఏళుళ్,అతత్యయ్కి మూడేళుల్ నాకే దికుక్లేదు. మీ నానన్ ఓచోట, నేను ఓచోట

ఉండేవాళళ్ము ఇక దాని సంగతి ఏం

ఆలోచిసాత్ను. మీ నానన్కి ఉదోయ్గం,పెళిల్, అయాయ్క, అది మళిళ్ నా దగగ్రకు రావడం మొదలుపెటిట్ంది” అని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు.
ఇంతలో బయట హడావుడి వినిప్ంచింది. నా ఆలోచనలకు

సవ్సిత్ చెపిప్ బయటకు వచాచ్ను.

శీర్వారు ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే

హుషారుగా “కారోల్ ఓ రెండు రోజులు ఎకక్డికైనా వెళదాము” అనగానే ఠకుక్న “మామిడాడ వెళాద్ము” అనాన్ను
“అదేమిటి అకక్డికి ఎందుకు” అనగానే పిలల్లు “మమీమ్ ఎందుకో చినన్ తాతమమ్ను తలచుకొని అపెస్ట అయింది” అని చెపాప్రు.
“అరె అదేమిటి ఎపుప్డో జరిగిన దానికి ఇపుప్డు తలచుకుని బాధ పడితే ఎలా?” అని అనాన్రు.
“అదేం లేదు లెండి ఏదో మా చినన్ తనం ఆ రోజులు,నానన్గారు,నానన్మమ్ ఇలా అనిన్ జాఞ్పకాలు కలిపి గురుత్కొచాచ్యి” అనేసరికి
“సరే! మరి ఆ ఊరోల్ ఎవరు ఉంటునాన్రు అనాన్రు. “ఇంకో చినాన్నన్మమ్ కొడుకు ఉంటునాన్డ. అని అనాన్ను.
“ఓకే అయితే అకక్డికే వెళాద్ము” అనాన్రు.
**
అనుకునన్టుల్గానే శనివారం పొదుద్నేన్ మేము నలుగురం బయలుదేరాము. మధయ్లో సూరాయ్పేట లో టిఫినుల్ కానిచుచ్కొని
బయలుదేరాము.
అపుప్డు నా పకక్నే కూరొచ్నన్ దివయ్ అడిగింది “మమీమ్ చినన్తాతమమ్ గురుంచి నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఇపుప్డు వివరంగా
చెపుప్”
దానికి చెబుతూ నేను గతం లోకి వెళిళ్పోయాను .ఆవిడని మొదటి సారి చూసిన దృశయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు పదేళుల్. ఐదవ
కాల్సు చదువుతునాన్ను. ఓ రోజున మా ఇంటికి వచాచ్రు ఆవిడ పేరు యశోద,కాని అందరూ సోదెమమ్ అని పిలిచేవారు.
చూడటానికి కొంచెం పొటిట్ గా,బొదుద్గా లా ఉండే వారు. ఆవిడవి చకక్టి ముఖకవళికలు. ఎపుప్డువచిచ్నా పిలల్లునన్ ఇలుల్ అని ఏదో
ఒకటి చేసి తెచేచ్వారు. ఆరోజున కూడా అలాగే రెండు చేతుల నిండా సంచులు,అందులో జంతికలు,చేగోడీలు,ఇంకా అపప్డాలు వడియాలు కూడా
తెచాచ్రు. రాతిర్ అయింది. అందరూ భోజనాలు చేసి పడుకునాన్రు. మంచి నిదర్ లో ఉనన్ నాకు ఎకక్డ నుంచో మూలుగు వినిపిసోత్ంది,అది అంతకంతకూ
అది పెదద్దిఅయింది,”బాబోయి చచిచ్పోతునన్రోయి,అంటూ కేకలు”, ఉలికిక్పడి గబగబా లేచాను,
అపప్టికే నానన్గారు,అమమ్,నానమమ్ అందరూలేచారు.
నిదర్మతుత్లో ఉనన్ నాకు ఏమైందో తెలియటం లేదు.
మా నానన్మమ్ మాతర్ం “వెధవ కడుపు నొపిప్ దాని పార్ణాలు తిసేసోత్ంది” అని మెలల్గా అంటునాన్రు.
మాఅమమ్ “పోనీ నేను వెళిల్ చూసాత్ను” అంది.
“నువెవ్ళిళ్ ఎలా చూసాత్వు, అది అసలే ఇంటోల్కి రాకూడదు” అనాన్రు.
“పరావ్లేదు లెండి సాన్నం చేసాత్ను” అని అమమ్ అంది
“అబబ్ అలా ఆవిడ లుంగలు చుటుట్కు పోతుంటే చూడ లేకపోతునాన్ను, అసలు ముందు ఆవిడని ఆ సందులోంచి వచిచ్ లోపల
పడుకోమను. ఏదైనా పురుగు,కుటిట్ందంటే పర్మాదం,ఆ కడుపు నొపిప్ తగగ్డానికి కాసత్ వాము నీళుళ్ ఇవవ్ండి” అని నానన్గారు అనాన్రు.
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అమమ్ వెళిల్ ఆవిడని లోపలకి

మణివడల్మాని

తీసుకొచిచ్ ఓ మూలగ చాపమీద పడుకో పెటిట్ంది,ఆవిడ నానన్గారిని చూసి తెగ

మొహమాటపడిపోతోంది. “ముందు వాడిని లోపలికి వెళిల్ పడుకోమను. ఈ వెధవబాధ నాకెపుడు ఉండేదే” అనిఅనాన్రు.
దానికి నానన్గారు వెంటనే “పినీన్!నువువ్ ఇపుప్డు ఏంమాటాల్డకమామ్”అని అమమ్ వైపు తిరిగి
“ఆవిడని రేపో సారి హాసిప్టల కి తీసుకెళిళ్ ఆ చాకో గారికి చూపించు” అనాన్రు.
“అమామ్,ఏమైంది చినాన్నన్మమ్కి అని అడిగాను,
“ఏదో లే నీకెందుకు పెదద్వాళల్ విషయాలు అని కసిరేసారు”

ఆ సంఘటన

నా మనసులో చెరగని ముదర్ వేసుకుపోయింది.

నా మాటలు వింటునన్ దివయ్ “మమీమ్ ఛీఛీ ఘోరం కదా అది ఆవిడకి పాపం పీరియడస్ లో వచేచ్ కడుపు నొపిప్ వచేచ్దా,అబబ్ వింటుంటే నే భలే బాధగా
ఉంది” అంది.
“అవును, దివాయ్ ! అపప్టోల్ కొనిన్ పదద్తులు అలానే ఉండేవి.”అని మళిళ్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్ను. ఎపప్టిలాగే ఆవిడ ఎవరికి
సాయం కావాలనాన్ వాళళ్ ఇళళ్కి వెళళ్డం,అకక్డ చాకిరీ చేసుత్ండగానే,ఇంకో ఇంటోల్చి పిలుపు వచేచ్ది..అలా ఎవరికి అవసరం ఉంటె అకక్డికి వెళుతూ
ఉండేవారు. అయితే ఆ పనులకి తగిన గురిత్ంపు ఎవరం ఇవవ్లేదేమో అనే ది గుచుచ్తూఉంటుంది
నానన్గారికి టార్నస్ఫ్రస్ మూలంగా మేము ఊరుల్ మారినపుప్డు మటుకు

మా మేనతత్ వాళిల్ంటోల్ ఉండేవారు ఆవిడకూడా బాగా

చూసుకునే వారు. వాళళ్ ది పెదద్ ఫాయ్మిలీ,డబుబ్నన్వాళుళ్ కూడా .వాళళ్ పిలల్లతో ఆవిడ చాల సరదాగా ఉంటూ కాలకేష్పం చేసేవారు. మధయ్లో మా అతత్యయ్
తెలుసునన్ లేడీ డాకట్ర దావ్రా ఆవిడకు ఆపరేషన చేయించారు. దానితో ఆవిడ కడుపు నొపిప్ బాధ పోయింది.
ఆవిడ అందరికి సాయం చేసింది. ఆవిడ అకక్పిలల్లు,అనన్పిలల్లకి కాకుండా మొహమైనా తెలియని భరత్ వైపు వాళళ్కి,
మరుదులు,ఆడపడచులు పెళిళ్ళళ్కి,పురుళళ్కి,వెళిల్ ఇంటెడు చాకిరీ చేసేది. కానీ తలచుకుంటే ఎంతో బాధ వేసుత్ంది ఇంతా చేసి ఆవిడ ఏం
సుఖపడింది,తంకో ఇలుల్ లేదు,తన సొంతవాళుళ్ యెవరులేరు. సంచారిలా అందరిళుళ్ తిరిగేది. ఎవరి ఇంటోల్ను ఓ పరుపుమీద గాని,మంచం మీద గాని
పడుకోవడం ఎరగదు. ఏదో మూల చాపవేసుకొని పడుకునేవారు. ఆ తరావ్త,తరావ్త మా నానన్గారు ఆవిడ కోసం ఒక మంచం చేయించారు. “అబేబ్
నాకు మంచం వదుద్రా! కొంగు పరచుకుని పడుకుంటే చాలు” అని అనేవారు.
ఆ అభిమానంఅను,కృతజఞ్త అను ఆవిడ ఖరుచ్లకి మేము(నేను, పినిన్, మావయయ్లు) డబుబ్ ఇసూత్ఉండేవాళళ్ము
ఆవిడకి సినిమాలు అంటే ఇషట్ం,బయటకు వెళళ్డం సరదా, ఇవనిన్ అందరికి ఉండే అతి సామనయ్మైన కోరికలు. అవికూడా తీరలేదు.
మా ఇంటికి వసేత్, ఆవిడకి ఒక విధమైన సవ్తర్ంతర్ం ఉండేది. మా నానన్గారు అల చూసుకునే వారు.అపప్టోల్ నేను పినిన్ అనే వాళల్ము “మీరు కొంచెం
ధైరయ్ం చేసి ఉంటె బావుండేది.నానన్మామ్ అంటే

“ఒసే ఒసే అలా మాటాల్డకండే,అవనీన్ పాపపు మాటలే నరకం లో కొరత వేసాత్డే” అనేది. ఆవిడ

అమాయకతావ్నికి జాలి వేసేది. అనన్టికంటే నేను పినిన్ విలవిల లాడింది దేనికంటే జుటుట్ పెరిగిపోయింది మంగలి వాడిని పిలవమని అనన్పుప్డు మటుకు
ఇదద్రిమీద జాలి వేసేది, “ఆ మంగలి వాడిని పకక్నే ఉనన్ గంత లోంచి రమమ్నమను అని చెపప్టం చాల బాధ గ ఉండేది.
ఇలా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి. నాకు,పినిన్కి పెళిళ్ళుళ్ అయి ఇకక్డకు వచేచ్సాము. ఫొటోస లో చూసారు కదా . ఆ తరువాత మా
అతత్యయ్ వాళిల్ంటోల్ కూడా

పరిసిథ్తులు మారాయి. మానానన్మమ్ పోయారు,ఆ వెంటనే మానానన్గారు కూడా పోయారు. మా అమేమ్ మా దగగ్రుకు

వచేచ్సింది. ఇక ఆవిడ మళిళ్ పుటిట్ంటికి మామిడాడ వెళిళ్పోయారు. ఆ ఇంటోల్ మా నానన్మమ్ ఇంకో చెలెల్లు కొడుకు దగగ్ర ఉండి చివరి రోజులు గడిపారు
ఆవిడ పోయినపుప్డు నాకు ఆపరేషన అవటం వలల్ వెళల్లేకపోయాము. ఆ తరువాత అకక్డి కి వెళాళ్లిస్న పని లేకపోయింది.
కానీ ఎందుకో మనం టూర వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ బాగా గురొత్చాచ్రు. అందుకనే ఒకక్సారి ఆ ఊరు వెళాళ్లని చాల బలంగా
అనిపించింది” అని చెపప్డం ముగించాను.
కొంచెం సేపటి వరకు ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. వాతావరణం తేలిక చేయడానికి డైరవ చేసుత్నన్ మా వారు ఏదో సరదా కబురుల్ చెపిప్
నవివ్ంచారు.
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మణివడల్మాని

పర్యాణం మధయ్లో రెండు సారుల్ ఆగాము ఒక సారి లంచ కోసం తణుకు దగగ్ర.ఆ తరువాత రామచందర్పురం బైపాస రోడ లో టీ
కోసం ఆగాము. మారెండో అమామ్యి కావయ్ ,మా వారు మాటాల్డుకుంటూ బానే తొందరగానే తీసుకొచేచ్సారు.
సాయంకాలం కలాల్ కాకినాడకి వెళిల్ పోయాము అకక్డ హోటల ఆ రాతిర్ గడిపి , పొదుద్నేన్. మామిడాడ బయలుదేరాము.
దారోల్ బికక్వోలులో

వినాయకుడిని,గోలింగేశవ్రుడుని చూసుకొని మామిడాడ ఊరోల్కి చేరుకునాన్ము.ఆ ఇంటోల్ ఉనన్

ఇంకో

చినాన్నన్మమ్ కొడుకిక్ ఫోన చేసేత్ ఆయన దారిగురుత్లు చెపాప్రు. ఆ గురుత్లు పటుట్కొని సరాసరి ఇంటి ముందే వెళిల్ ఆగాము. అపప్టికే వాళుళ్ మాకోసం
ఎదురు చూసుత్నాన్రు. మమమ్లిన్ చూసి వాళుళ్ ఎంతో సంబరపడిపోయారు. భోజనాలు అయేయ్ లోపల ఎదురుకుండా ఉనన్ సూరయ్భగవానుడి గుడికి వెళిల్
దరశ్నం చేసుకునాన్ము. ఈ గుడి గురించి కూడా ఎపుప్డూ చెబుతూ ఉండేవారు. లోపల ఊరోల్కి వెళితే కోదండరామాలయం కూడా ఉంది. మా నానన్మమ్ల
కిషట్మయిన పుటిట్ంటి రాముడు.
ఈ ఇంటి మనవరాలు మొగుడు అని మా ఆయనకి సెప్షల గా వెండికంచం వేసి సుషుట్గా భోజనంపెటాట్రు.పిలల్లు కూడా పెదద్
పరిచయం లేకపోయినా వాళళ్తో బాగా కలిస్పోయారు.
ఆ ఆతీమ్యత వెలకటట్లేనిది.
మా నానన్మమ్ పుటిట్లుల్ వందేళుళ్ నాటి పెంకుటిలుల్. ఆకారం ఉంది గాని. ఇలుల్ లోపల అంతా పాడు బడిపోతోంది, ఏవో చినన్చినన్గ
మరమమ్తుత్లు చేయించారు.
ఎరర్మందారం,జూకామందారం చెటుల్, బూడిదగుమమ్డి,చికుక్డు పాదులు ఆ పకక్కి నూతిపళెళ్ం అచుచ్ చినాన్నన్మమ్ వరిణ్ంచి నటేల్
ఉనాన్యి. చినాన్నన్మమ్ చివరి రోజులలో ఇకక్డే గడిపారు.ఆ ఇలుల్ మొతత్ం ఆవిడ సమ్ృతులతో నిండి ఉంది. ఇలల్ంతా కలయ తిరిగాము.కొనిన్ పాత ఫోటోలు
చూసాము మసకబారి,మచచ్లుపడి,మొహాలు కనిపించకుండాఉనాన్యి,అయినా ఇనాన్ళుల్గా గుండెలోల్ ఉనన్ బరువు ను చేతోత్ తీసేసినటుల్గ ఉంది. వాళళ్ని
చూసి కలసి మాటాల్డినంత ఆనందంగా అనిపిసోత్ంది. మమమ్లిని ఇకక్డ చూసి తపప్కుండా ఆవిడ పై నుంచి ఆశీరవ్దిసాత్రు అనుకునాన్ను
వాళళ్కి చెపిప్ తిరుగుపర్యాణం అయాయ్ము.
ఆ ఇలుల్, గురుత్లు శిథిలమవుతునాన్ లోపల నుంచి మళీళ్ ఓ జాఞ్పకం చిగురిసోత్ంది ఆకుపచచ్గా!
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