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సికిందార్బాద రైలేవ్సేట్షన పర్యాణీకులతో రదీద్గా వుంది. ఉదయం పదినన్ర కావసోత్ంది. కొదిద్సేపటోల్ సిరూప్ర – కాగజ నగర నుండి
సికిందార్బాద వచేచ్ భాగయ్నగర ఎకసపెర్స రాబోతుంది. ఒకటవ నంబర పాల్టఫాం పై భారగ్వ ఆ రైలోల్ రాబోయే తన శీర్మతి కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు.
ఇంతలో చంకలో మూటతో నడివయసుస్ గల ఆడమనిషి పలెల్టూరి వేషభాషలోల్ భారగ్వ దగగ్రగా వెళిల్,
“అయాయ్! బతుకుదెరువు కోసమచిచ్న, ఏదైనా పని చేసుకొని బతుకుదామని. మా అసుమంటోలుల్ండడానికి యాడైనా నీడుంటె జర చెపుప్ బాబు.
నాకీ పటన్ం కొతత్. నాకు నా అనెటోలెల్వరూ లేరు. జరంత దయజూపు బాపు. నీ పిలల్ జెలాల్ సలల్గుంటరు” అని దీనంగా అడుగుతునన్ ఆ మధయ్ వయసుక్రాలి
వైపు పరిశీలనగా చూసూత్,
“ఏ ఊరినుండొసుత్నాన్వు?" అనాన్డు.
“మనకు పనికి రానూరు ఏ ఊరైతేంది బాపు, మాది ఓరంగల దగగ్ర ఓ సినన్ పలెల్టూరు. ఆడ ఉండలేక యిూడికొచిచ్న?” అంది. అలాగా అంటూ
ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడు.
‘ఇకక్డ ఎవరూ దొరకలేదండీ, మా నానన్ ఇకక్డ రెండు మూడు వూళల్లో ఎంకైవ్రీ చేయించారు. కానీ లాభం లేక పోయింది. నేను రేపు
‘భాగయ్నగర’ కి వసుత్నాన్’ అని నందిని నినన్ ఫోనోల్ చెపిప్న విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది. ‘ఏమైంది బాపు, ఏడనన్ నాలాంటోలల్కి వుండడానికి ధరమశాల ఉంటే
జెపుప్మనన్గద బాపూ, ఏమీ మాటాల్డుతలేరు". అంది.
ఆమె మాటలకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్న భారగ్వ, “అవావ్ నీ పేరేంటి?”
"యీరమమ్".
క్షణంలోనే ఏదో నిరణ్యించుకునన్టుల్గా ‘మా యింటోల్ పనేజ్సాత్వా?”
“ఏంది బాపు మీ ఇంటోల్ పనిచెయాయ్లన్ - మంచిది బాపు, చేసత్గని మరి నా కుండేటందుకు యాడనాన్ చోటు దొరకదాద్?” అమాయకంగా
అడిగింది యీరవవ్.
"ఉండడం, పని, తిండి, బటాట్ అనీన్ మా ఇంటోల్నే నీ కిషట్మైతే యిపప్డే తీసుకువెళాత్."
“ఇదేందో ఇచితర్ంలాగా వుంది. నమామ్లోన్ లేదో తెలుసత్లేదు... నిజంగనా బాపు... ముసలిదానోత్ పరాచికాలాడత్ంరా..?”
“లేదమామ్... నిజంగానే అడుగుతునాన్ ఇపప్డు వచేచ్ టెర్యినోల్ మా ఇంటామె వసుత్ంది. ఆమె రాగానే మా ఇంటికి వెళాద్ం. ఆలోచించుకో.”
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“నాకు నోట మాటసత్లేదు బాపు, పలెల్టూరి దానిన్ మీరు చెపిప్న పని జేసత్. నా పొటట్ కింతగడిసేత్ చాలు. అంతకంటే నాకింకేమి వదుద్, అయితే
ఇపప్డు అమమ్ బండిల దిగుతదా? యాడున్ంచొసత్ంది”... కుతూహలంగా అడిగింది.
‘సిరపూర నుండి’
“సిరిపురమా, అబోబ్ శాన దూరం. ఆడెవలుంటరు, మీ అతత్గారా?”
"అవును” అంటూ మాట కట చేసూత్ "నువివ్కక్డే ఉండు టర్యిన వసుత్ంది. ఆమెను తీసుకొని వసాత్, ఇకక్డ కూచో". అంటూ వసుత్నన్ టెర్యిన
వైపు కదిలాడు.
కాగల కారయ్ం గంధరువ్లు తీరచ్డం అంటే ఇదే కావచుచ్. నందినికి చెపేత్ సరపైరజవుతుంది. అనుకుంటు ఆగుతునన్రైలు ఒకొక్కక్ పెటెట్నే
చూసుత్నాన్డు. నందిని వునన్పెటెట్ కనిప్ంచింది. గబగబా నడుసూత్ పెటెట్ దగగ్రికి చేరుకుని భారయ్చేతిలో సూటకేస అందుకునాన్డు.
"ఎంతసేపైంది సేట్షనకొచిచ్?’" పర్శిన్ంచింది నందిని.
"జసట్ ఫిఫీట్న మినిటస్, అది సరేకాని నీకో సరపైరజ నూయ్స."
“ఏమిటి?” ... నవువ్తూ అడిగింది.
"చూదుద్వుగాని పద." అంటూ యిూరవవ్కూరుచ్నన్ దగగ్రికి తీసుకువెళాల్డు.
"యీరమామ్! ఇదిగో మీ అమమ్గారు" అనాన్డు నందినిని చూపిసూత్.
"దండాలమామ్ దండాలు” కళల్లో సంతోషం కదలివసుత్ంటే కదలి పోతూ అంది.
కొంచెం అరథ్ం అయినా ఏమనాలో తోచక “ఏంటి?” అని పర్శిన్ంచింది.
"ఏమిటేమిటి, మనకు పనికో మనిషికావాలి. గడవడానికి ఆమెకో పని కావాలి. పద వీరమామ్” అంటూ సేట్షన బయటికి దారి తీశాడు.
"ఎవరీమె?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నందిని.
“నువువ్ సిరపూరకు వెళిల్న పని నేను సికిందార్బాదలోనే సాధించా?.” కవివ్సూత్ అనాన్డు.
ఆటో సాట్ండుకి వెళేల్ దారిలో అడిగింది, “పిలల్లిన్ చూసుకోవడం వచాచ్?’ అని.
తననే అడుగుతుందని గమనించి "ఏంటమామ్! పిలలిన్ చూసుకోవడమా, ఎందుకు తెలవ్దమమ్ మా జూసుకుంట ఇంటి పనులు కూడా చేసత్నమామ్"
అంది.

★★★
యీరమమ్కు గతం గురుత్కొచిచ్ంది.
“పలెల్టూరి మనిషివి. పిలల్లిన్ చూడడం నీకేం తెలుసు. నువువ్ పిలల్వాడికి ఏమీ చెయయ్కక్రలేదు. అనీన్ నేను చూసుకుంటాను. వాడిని తాకే

పర్యతన్ం చేయవదిద్ంకోసారి”
కోడలు గదిద్ంపుతో బితత్ర పోయింది.
“ఆ పలెల్టూళోళ్ ఉంటే సరి పోయేదిగదా! నీకాక్వలిస్న డబుబ్లు పంపిసాత్మని చెపిప్నా వినకుండా ఇకక్డికి వచాచ్వు. ఇంటికి పెదద్పెదద్ వాళుల్
వసాత్రు. ఆయన సేన్హితుల ముందు ఇలా దిషిట్బొమమ్లా కూచోకు. నీకిచిచ్న రూం ఉంది కదా, అందులో ఉండు. కొడుకు దగగ్ర ఉండడమే కదా
నీకాక్వలిస్ంది. అలాగే వేళకింత తిని నీగదిలో పడుండు. ఆయన మాట తీసెయయ్లేక ఒపప్కునాన్ను కానీ, నాకసస్లు ఇషట్ం లేదు, నినిన్కక్డికి తీసుకురావడం,
అరథ్మయియ్ందా! ఇంకోసారి ఈ పని చేసాత్ను, ఆపని చేసాత్ను పిలాల్డికి సాన్నం పోసాత్ను, తిండి పెడతాను, అంటూ ననున్ విసిగించకు” కోడలి కరుకు
మాటలు వీరమమ్ గుండెలిన్ తూటుల్ చేసాయి. కోడలితో ఎదురు మాటాల్డితే కొడుకెకక్డ బాధపడతాడో, పైగా చదువుకునన్ పిలల్ అని బాధను దిగమింగుకుని
తన గదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
“.శ.శ. మా వూలెల్ ఉంటేనే బాగుంటుండె. ఈడ కొడుకు పెదద్ నౌకరి చేసత్డు. పెదద్ ఊరు, పెదద్ బంగల్ మంచిగవుండచుచ్ననుకుంటే కోడలుకు
తనంటే ఇషట్ం లేదాయే. తనేమనాన్ చదువుకునన్ది గనుకనా, ఎకక్డనాన్ పెదద్ పెదద్ వూరుల్ చూసింది కనుకనా, ఏదో గాపలెల్టూరోల్ పనీ పాటా చేసుకుని
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బతికేదానిన్ వీనయయ్ వీని చినన్పప్డే పైకివాయె. గపప్టినుండి వీనిన్ సాది సదివితిత్. నీ పిలల్గాడు మంచిగ చదువుతుండు వీనిన్ ఆసట్లల్ చేరిప్ంచుమని గా
పెదద్సారు చెపిప్తె గటల్నే అని ఆసట్లల్ జేరిప్తిత్. అటల్ ఆడు చదువుకుంటు, చదువుకుంటు పటన్ంలనే పెరిగి ఆడనే మంచి నౌకరి జూసుకునన్డు. ఎపుప్డనాన్
సెలవులకు రెండు రోజులోచెచ్టోడు. పటన్ంల గీ పిలల్తో దోసత్యింది. పెళిల్ చేసుక్ంటమంటె ఈనతత్గారోలుల్ లొలిల్ పెటిట్న ఇనకుండా ఎదిరిచిచ్ పెండిల్
జేసుక్నన్రు. పెండిల్ గదేందో ఆఫీసుల జేసుక్నన్రట. పెండిల్ గాంగనే ఒకక్సారి ఊరికొచిచ్ ఒకక్ గంటుండి పోయిండుర్. ఆ తరువాత రెండు మూడుసారుల్ ఆడే
అచిచ్పోయిండు. ఇనిన్ పైసలిచిచ్ పోతుండె. “బిడాడ్, నాకీడెవరునన్రర్. నేను నీకాడికే అసత్ అని అచిచ్నపప్డలాల్ మొతుత్కునాన్ వసుత్వు గానీ లే అని దాటేసిండు.
ఆనికి కొడుకు పుటిట్నపప్డు కోడలు దవాకానల్ ఉంటే ఒకసారి వచిచ్ తీసకపోయి చూపిచిచ్ మళిల్ ఈడనే వదిలి పెటిట్ండు. పైసలిసత్డు, పనికి పోవదద్ంటడు. తన
దగగ్రికి తీసక్పోడు. వూరోలల్ంతా ఏంది, ఈరమామ్! కొడుకు దగగ్రికి పోవా అని ఎదేద్వా చేసినటల్డిగేటోలు. మొతుత్కోంగ, మొతుత్కోంగ మొనన్మొనన్
తీసక్చిచ్ండు. వాడెందుకదద్నన్డో ఇపప్డరథ్మయితాంది. ఆడునాన్ బాగుంటుండె. అందరూ తెలిసినోళుల్ పనీ పాట జేసుకుంటుండసుత్ండె ఇపప్డేం చేయాలోల్
అరథ్ంగాకపాయె” తనలో తాను గతానిన్ తలుచ్కుంటూ తన గదిలో ముడుచుకు పడుకునన్ది.
"అవావ్! ఏంటి పడుకునన్వ లే! అనన్ం తిందువు గాని" కొడుకు మాటలకి ఉలికిక్పడి లేచింది.
"దా! అనన్ం తిందువుగాని" శంకర సానునయంగా పలికాడు.
"నువువ్ దినుబిడాడ్ నేనటెంకదింట"
“ఏమైంది ఎటల్నో వునన్వు. ఇకక్డ మనసున పడుత లేదా? మనూరికి పోతవా?” ఆమె పరిసిథ్తిని గమనించి పర్శిన్ంచాడు.
‘ఏం లేదు బిడాడ్, వూరికెనే, చేసేటందుకీడ పనేం లేకపాయె. అందుకే పండుకునన్ సరేగని నువువ్ దినుపో బిడాడ్! ఎపుప్డు తినన్వో ఏందో".. నీతో
తినుడు నీ భారయ్ కిషట్ం ఉండదు. అని అనలేకపోయింది.
"నీ ఇషట్ం,” అని అకక్డున్ంచి కదిలాడు.
మనూరికి బోతవా అని అడుగుతుండు నా కొడుకు. ఈడ ఉండేటటుట్లేదు. ఆని ముందట బయట పడత్లేదు కోడలు, ఆడేమంటడోనని. ఆనికి
అనుమానం రాకుండా మెదులుత్ంది. నేను మా వూరంటే బెంగటీలినన్ననుకొంటండు, మావోడు. కోడలు కిషట్ం లేకుండా తనీడ ఉండుడు కషట్ం. వూరికి
పోదామంటే, వూరెల్ అందరేమనుకుంటరొ. ఒకక్డే కొడుకు మంచిగ సంపాయితత్ండు. తలిల్ బరువైందా అని ఆడిపోసుకుంటరు. ఏం చేయాలోన్ అరథ్ం
కాదాయే. ఆడమాతర్ం ఏం పాడైందని, చేనా చెలక్నా?
"ఇగో అనన్ం తిందురా!" కోడలి కేకతో లేచి వెళిల్ంది.

★★★
"ఏంటి వీరమామ్! ఏదో ఆలోచనలో పడాడ్వు. ఇలుల్ వచిచ్ంది, దిగు." భారగ్వ మాటలతో ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. ఇలుల్ చకక్గా ఉంది. ఇంటి
ముందు ఖాళీ సథ్లం. పూలచెటల్ పచచ్టి గడిడ్ చూడముచచ్టగా ఉంది. ఇంటి ముందటి భాగంలో పెదద్ వరండాలాంటి రేకుల షెడుడ్. షెడుడ్కి ఇనుప గిర్లస్
బిగించి ఉనాన్యి. చాలా విశాలంగా ఉనన్ ఆ వరండా నిండా పిలల్లాడుకునే బొమమ్లు, కొయయ్ గురార్లు, వాకరుల్, బాలుస్, బాయ్టస్ అనీన్ చిందర వందరగా
ఉనాన్యి. కింద పతర్ంజ పరిచ్ ఉంది. గోడలకి చినన్ పిలల్ల ఫోటో పేర్ములు తగిలించి ఉనాన్యి. కాంపౌండ గోడ దగగ్రగా రోడ వైపుకి ‘భారగ్వ బేబీ కేర
సెంటర’ అనే సైన బోరుడ్ ఇనుపరాడస్ కి తగిలించి ఉంది.
"వీరమామ్ ఇదే మా ఇలుల్, ఇకక్డ మేం చినన్పిలల్లిన్ చూసుకుంటాం. అంటే ఉదోయ్గాలకు వెళేల్ ఆడవాళుల్ తమ పిలల్లిన్ ఇకక్డ దింపి వెళాత్రు.
అంతసేపూ మనం వాళల్ని చూసుకోవాలి. ఇదివరకునన్ ఆయమమ్కు ఒంటోల్ బాగా లేక వెళిల్పోయింది. కొతత్ ఆయమమ్ కోసం మా ఊరువెళేత్ అకక్డ ఎవరూ
దొరకలేదు. అదే సమయంలో నువువ్ సేట్షనోల్ కనిపించావు. ఇవాళ ఆదివారం కదా! అందుకే పిలల్లెవవ్రూ లేరు. రేపొర్దుద్నేన్ అందరూ తమ పిలల్లిన్ దింపి
పోతారు. మీ అమమ్కు తోడుగా ఉండి పిలల్లిన్ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. అందుకే నినున్ తీసుకొచాచ్ం, అరథ్ం అయిందా? ‘నందినీ’ వీరమమ్కు తనగది అదీ
చూపించి, ఆమె ఏం చేయాలో ఎలా ఉండాలో అనీన్ వివరంగా చెపుప్. నేనటాల్ వెళిల్వసాత్ను."
★★★
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“అమామ్ నాకు సిగేగ్తత్ందమామ్! ఇంత మంచి చీర నేనెపప్డూ కటట్లేదమామ్. ఇటాట్ కొపుప్ వేసుకోవడం కూడా నాకు కొతత్ కొతత్గునన్ది.” మెలికలు
తిరిగిపోతూ అంది వీరమమ్.
“వీరమామ్! నినున్ పెదద్గా మారిచ్ందేమీలేదు. ఇకక్డికి పెదద్ పెదద్ వాళల్ పిలల్లు వసాత్రు. అందుకోసం నినున్ కొంచెం మారాచ్ను. రెండోర్జులు పోతే
నీకే అలవాటవుతుంది. ఇంకో విషయం. పిలల్ల విషయంలో ఎపప్డూ జాగర్తత్గా ఉండాలి. ఏమాతర్ం నిరల్క్షయ్ం చెయయ్కూడదు. అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ంగా ఈ
రోజు నుంచి నువువ్ మా ఇంటోల్ మనిషిగా మసలుకోవాలి. నీకు ఏం కావాలనాన్ అడుగు. నీకేదైనా తెలియకపోతే అడిగి తెలుసుకో. ఆl... పిలల్లిన్ దింపే
వేళయియ్ంది. ఒకొక్కక్ళేళ్ వసాత్రు. అదిగో రమామేడం రానే వచిచ్ంది హలోల్ “అనుష’ కమాన" అంటూ ఆపాయ్యంగా రిసీవ చేసుకుంది.
"ఇదిగో ఆయమామ్! ఈ అబాబ్యి అనుష." అంటూ పరిచయ కారయ్కర్మం మొదలు పెటిట్ంది నందిని.

★★★
"నందినీ. ఏమంటోంది ఆయమమ్? ఇకక్డి తావారణానికి అలవాటు పడడ్టేట్నా?”

"చాలా మంచిమనిషండీ! పలెల్టూరి మనిపైనా చాలా తొందరగా ఇకక్డి విషయాలను అరథ్ం చేసుకుంది. ముఖయ్ంగా పిలల్లిన్ ఎంతో చకక్గా
చూసుకుంటుంది. పిలల్లు కూడా ఆమెకు బాగా మచిచ్కయాయ్రు. కొంచెం మాటలోనే పలెల్టూరి యాస, అది పిలల్లకి కొంచెం కొతత్గా ఉంది."
"అవుననుకో, కానీ నందినీ ఆ యాసలో ఎంత అందం ఉందో చూసావా! నాకైతే అలా మాటాల్డే వాళుల్ంటే అలాగే వినాలని పిసుత్ంది. ఆ... అది
సరేగాని మా బాయ్ంకులో కొతత్గా ఆఫీసర వచాచ్డు. ఆయన మిసెస కూడా ఏదో ఆఫీసులో పనిచేసుత్ందట. ఇదద్రూ ఒకేసారి టార్నస్ఫ్ర అయి ఇకక్డకు
వచాచ్రు. వాళల్కు ఒకబాబు ఉనాన్డట. మనకెర్ష గురించి మా వాళెళ్వరో చెపాప్రట. ఈ రోజు టీ టైంలో అడిగాడు. మన కేర సెంటరోల్ చేరుసాత్రట."
"అలాగా!... ఎకక్డి నుంచి వచాచ్రు?” అడిగింది నందిని, వరంగల నుంచి, చెపాప్డు భారగ్వ.
"అబాబ్యి కెనేన్ళుల్ంటాయట?”
"రెండేళల్నుకుంటా...."
"ఎపప్డు వసాత్మనాన్రు.?"
"రేపుదయమే వసాత్మనాన్రు. వాళుల్ వచేచ్దాకా నేనుంటాను."
★★★
ఉదయం తొమిమ్దినన్ర పార్ంతంలో బైక మీద వచాచ్రు శంకర అతని భారాయ్ బాబుని తీసుకొని.
వాళల్కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ భారగ్వ వాళల్ను గేట వదద్ చూడగానే లేచి ‘వెలక్మ’ అంటూ ఆహావ్నించాడు. అపప్టికే ఇదద్రు ముగుగ్రు పిలల్లు
వచాచ్రు. వాళల్ని నందిని అటెండ చేసోత్ంది. వీరమమ్ లోపల ఏదో పనిలో ఉంది. దంపతుల దవ్యం ఒకరొన్కరు పరిచయం చేసుకునాన్రు.
"బాబు పేరేమిటి.?" అడిగింది నందిని.
“సందీప’ చెపిప్ంది ఆమె.
"పిలల్లిన్ మీరొకక్రే చూసుకుంటారా?" అడిగింది ఆఫీసర భారయ్ మందిర,
"లేదండీ! ఆయా వుంది. ఒకక్దానిన్ చూసుకోవడం చాలా కషట్ంగదా!"
"అఫకోరస్!"
"మీ అబాబ్యి అలవాటుల్ అంటే పాలు తాగించడం ఎనిన్ంటికి పాలలోల్ ఏం కలపాలి. హారిల్కస్, కాంపాల్న, ఎనిన్ గంటలకు నిదర్ పోతాడు.... అనీన్
కొంచెం వివరంగా చెపప్ండి. నోట చేసుకుంటాను."
అలాగే అంటూ వివరాలు చెబుతూ కర్ష ని పరిశీలనగా చూసుత్ంది. ఆయా వసుత్ందేమోనని లోపలి వైపు ఓ కనున్ంచింది.
"మేం ఏమైనా మెటీరియల తెచిచ్వావ్లా!?" అడిగింది మందిర.
"అవసరం లేదండీ మేం అనీన్ చూసుకుంటాం. కాకపోతే దుసుత్లు మాతర్ం ఓరెండుంచండి మా వదద్,”
"అలాగే.. ఏదీ మీ ఆయా కనిపించదేం.!?"
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“లోపల ఏదో పనిలో వునన్టుట్ంది. పిలవనా?”
“వదుద్లెండి ఈసారెపుప్డైనా కలుదాద్ం. వసాత్ం మరి ఆఫీసుకి టైమవుతోంది.”
"ఉండండి, కాఫీ తెసాత్ను."

"పీల్జ వదద్ండి. ఇంకెపప్డైనా తీసుకుంటాం. అంటూ బాబువైపు చూశారు. అపప్డే పిలల్లతో కలిసి బొమమ్లతో ఆడుకుంటునాన్డు." బాబుకి బై చెపిప్
వసాత్మంటూ వెళిల్పోయారు.
"నేను కూడా వెళాత్ నందినీ, టైమవుతోంది."
"అలాగే..” అంటూ పిలల్ల వైపు నడిచింది నందిని.
"ఎవరచిచ్నర్మామ్?" అంటూ లోపలున్ండి వచిచ్ంది, వీరమమ్
"ఇదిగో, ఈ కొతత్ బాబు వాళల్ అమామ్ నానాన్."
"ఎవరూ ఈ బాబా... "అని బాబు దగగ్రికి వెళిల్ ఎతుత్గుంది.
అచచ్ం తన మనవడి లాగే ఉనాన్డు. అనుకుంది, లోపల, పైకి మాతర్ం ఆ విషయం తెలియనీయకుండా "ఎకక్డిన్ంచొచిచ్ంరటమామ్ ఈలుల్?"
అడిగింది.
“వరంగల నుంచట’ చెపిప్ంది, నందిని.
"వరంగలుల్ నుంచా?" ఒకక్ క్షణం తతత్రపడబోయి తమాయించుకుంది. ఈరమమ్.
"బాబు పేరేంటమామ్?" కుతూహలంగా అడిగింది, బాబు దగగ్రికి వెళిల్ పరిశీలనగా చూసూత్.
“సందీఫ’ అని చెపిప్ అతనికి సంబంధించిన వివరాలు జాగర్తత్గా చూసుత్ంది నందిని వీరమమ్కు వివరించడానికి, “ఆఁ వీరమామ్, ఈ బాబు వాళల్
నానన్ అయయ్గారి ఆఫీసుకు బదిలీ మీద వచాచ్రు. బాబును జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. మీ అయయ్గారికి మాట రాకూడదు. తెలిసిందా!"
"అలాగే నమామ్" అంటూ జవాబిచిచ్ంది. పిలల్వాడిని తన దగగ్రికి రమమ్ని బుజజ్గిసూత్నే....
ఎతుత్కో అనన్టుల్ బాబు రెండు చేతులూ అందించాడు. ఎతుత్కో బోయినదలాల్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడింది, వీరమమ్.

★★★
“ఏయ ఏంటది బాబును ఎవరెతుత్కోమనాన్రు నినున్. వాణిణ్ తాకొదద్ని ఎనిన్సారుల్ చెపాప్ను నీకు. బుదిధ్లేదా?” అంటూ విసురుగా వీరమమ్

చేతిలోంచి లాకుక్ంది. కోడలు.
“అదిగాదు బిడాడ్! బుడోడ్డు కిందపడి ఏడతత్ంటే ఎతుత్కుని ఆడితత్నాన్!"
" ఏడిచ్నా సరే వాడిన్ ముటుట్కోవదద్ని చెపాప్ను కదా! డరీట్ ఉమన... ఛీ ఛీ మనుషులైతే ఒకసారి చెబితే వినాలి. ఆ కంపు అవతారంతో వాణిణ్
తాకొదద్ని లక్షసారుల్ చెపాప్ను. ఎందుకు ననిన్లా విసిగిసాత్వు. నీకెంతకావాలో చెపుప్ నీకొడుకుతో చెపిప్ ఇపిప్సాత్ను. వెంటనే మీ ఊరికి వెళిల్పో కోడలు
పొమమ్ందని చెపప్కు. నీకే ఇకక్డ ఏం తోచటం లేదని చెపుప్. మళీల్ ఎనన్డూ ఇకక్డకు రాకు. నువువ్ పోయినాన్డు ఆయన వచిచ్ నీకు దినవారాలు చేసాత్డు.
పీడా విరగడై పోతుంది."
ముడుచుకు పోయిన మొగంతో కడుపులోంచి వచేచ్ వెతను ఆపుకుంటూ తనగది లోకి వెళిళ్పోయింది.
“ఇంక యీడొకక్ సెణం వుండొదుద్. కడుపు తీపికి యీడికొసేత్ కుకక్కనాన్ యీనంగా సూతత్ంది, కోడలు. ఇంటికచిచ్నోళల్తోటి, తన మొగుడితోటి
మంచిగనే ఉంటుంది. తనను జూడంగానే అగిగ్ల వడతది. ఏం చెయాయ్ల దేవుడా! నా బతుకు గిటల్యిపాయె. ఊరికి పోబుదద్యితలేదు. ఊరోళల్ందరు
ఏమంటారు, కొడుకు కోడలెలల్గొటిట్నార. ఎందుకొచిచ్నవ మలల్ ఆడనే మంచిగుండక అని దెపిప్ పొడుతత్రు. ఈడ మాతర్ం ఇగ ఉండుడు మంచిదికాదు.
ఏమనన్ంటె కొడుకును కటట్పెటాట్లె. అయినా ఆని కేమని చెపాప్లె. బిడాడ్ నీబారియ ననున్ మంచిగ సూతత్లేదు, నీ పిలల్గానిన్ ముటట్నితత్లేదు. అంటే
ఆడేమనుకుంటాడో. ఊరికే పోతనని చెపిప్ ఇంకేదనాన్ ఊరికిపోత. యాడననన్ కటట్ం జేసుకొని బతుకుత, యియాయ్లేల్మైనా సరే ఎలిల్పోతనని చెపత్ సకక్ంగ
టేషనుకు బొయియ్. పటన్ంబోత ఆడనే బతుకుత." మనసులో తనకు తనే సరిద్చెపప్కునన్ది.
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"ఏంటి వీరమామ్! ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారే ఆలోచనలోల్ పడాడ్వ?” నందిని మాటలతో ఈలోకంలోకి వచిచ్ంది, వీరమమ్.
"ఏం లేదమామ్" అని సదుద్కుంది.
"నేను లోపలికి వెళుత్నాన్ పిలల్లిన్ చూసుకో, ఆ బాబు జాగర్తత్ మిగతా పిలల్లోత్ కలిపి ఆడుకునేటుల్ చూడు." అంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది నందిని.
“అలాగే నమామ్!” అంటూ పిలల్వాడిని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. మిగతా పిలల్లందరితో కలిపి ఆడించసాగింది.

★★★
"ఏంటివావ్ళ మీ ఇదద్రి ఆఫీసులు ఒకేసారి వొదిలి పెటాట్యి మిమమ్లిన్, రోజూ మీరొకక్రే వచిచ్ బాబును తీసుకెళుత్నాన్రు కదా మందిరగారు.

మీవారి కెలాకుదిరింది ఈరోజు” అంటూ నవువ్తూ అడిగింది నందిని.
"అవునండీ మీరనన్ది నిజమే మావారికి చాలా రోజుల తరావ్త ఈ రోజు కొంచెం తీరిక దొరికిందట. అందుకే ఇదద్రమూ కలిసి వచాచ్ం."
"ఏమంటుందీ మీ ఆవిడ.? మీ బాబును బాగా చూసుత్నాన్మటనా లేక ఏమైనా కంపైల్ంటు చేసుత్నాన్రా?” పలకరించింది వాళాళ్యనిన్ నందిని.
కలుపుగోలుగా మాటాల్డడం నందినికి అలవాటు.
"అబేబ్, కంపల్యింటేం లేదండీ, చాలా బాగా చూసుత్నాన్రట, మీరూ మీ ఆయా కూడా."
‘అవునూ, ఆయా అంటే గురుత్కు వచిచ్ంది, నందినిగారూ, నేను ఎపప్డు వచిచ్నా మీ ఆయా కనిపించదేమిటి. ఆయా ఉందనాన్రు గాని.
ఇంతవరకు ఆవిణిణ్ చూడటం పడలేదు."
"అబేబ్ ఏం లేదండీ ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే డయరీ ఉంది రోజూ సరిగాగ్ మీరు వచేచ్ముందే పాలకు వెళుత్ంది. ఆయా దగగ్రుండి పాలు పిండించుకుని
తెసుత్ంది. పొదుద్నేన్మో మీరొచేచ్టైముకి పెరటోల్ అంటల్గినెన్ల దగగ్రుంటుంది. ఇదివరకు ఓ పనిమనిషుండేది. కానీ ఈ ఆయమమ్ వచిచ్న తరావ్త నేనుండగా
వేరే పనిమనిషెందుకమామ్ అని బలవంతంగా మానిపించింది. అందుకే మీరామెను చూసే అవకాశం రాలేదు. ఎలాగూ ఇదద్రూ వచాచ్రు కదా, కాసేస్పు
కూరొచ్ని వెళళ్ండి. మా వారుకూడా వచేచ్ టైమయియ్ంది. కాఫీ తాగి వెళురుగాని. ఇంతలో ఆయమమ్ కూడా వసుత్ంది చూదుద్రుగాని."
ఇదద్రూ చిరునవువ్తో నందిని మాట కాదనలేక కూరొచ్ని కబురల్లో పడాడ్రు. ఇంతలో భారగ్వ కూడా వచిచ్ వారితో కలిసి పోయాడు. "ఉండండి
నేను కాఫీ తెసాత్ను." అంటూ లోపలికి వెళిళ్ంది నందిని మిగతా పిలల్ల తలిల్దండుర్లు ఎవరి పిలల్లిన్ వారు తీసుకెళాళ్రు.
ఇంతలో గేటు తీసుకొని పాల కాయ్నోత్ లోపలికొచిచ్ంది వీరమమ్. వరండాలో ఎవరో ఉండడం చూసి షెడుడ్ పకక్నే ఉనన్ పెరటి గుమమ్ంలోంచి
లోపలికి వెళిళ్ంది. అటు తిరిగి కూచోవటంతో వరండాలోని వాళళ్కు ఆయమమ్ కనిప్ంచలేదు. లోపలున్ండి కాఫీ కపుప్తో వచిచ్న నందిని "ఆయమామ్!
ఇలారా నినున్ చూదాద్మని వీళిళ్కక్డ కూరుచ్నాన్రు." అంటూ పిలిచింది.
"వసుత్నాన్నమామ్!" అంటూ లోపలినుండి మాట వినిపించింది. ఆ మాట వినగానే అకక్డ కూరుచ్నన్ వాళిళ్దద్రి ముఖాలు పర్శాన్రథ్కంగా మారి ఒకరి
చూపులు మరొకరి చూపులిన్ పర్శిన్ంచాయి. ఇదేదీ గమనించని నందిని కాఫీ తీసుకోండి అంటూ కాఫీ కపుప్లిన్ వాళల్ కందించింది.
కాఫీ కపుప్లిన్ తీసుకొని సిప చేయబోతుండగా "పిలిచినార్ అమామ్?" అంటూ వచిచ్న వీరమమ్ ఒకక్సారిగా బితత్ర పోయింది.
శంకర మందిరల చేతులోల్ని కాఫీ కపప్లు కదిలి ఒంటి మీద కాఫీ ఒలికి పడింది.
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