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బంధం

సంకార్ంతి పండకిక్ అమామ్,
అమామ్, నానన్లదగగ్రకి వెళుత్నన్ ఆనందంలో హుషారుగా రైలెకిక్ంది మహతి.
మహతి. బెంగుళూరు నించి కాకినాడ వెళేళ్ శేషాదిర్ ఎకస్

పెర్స,
ఉంది, అపుప్డపుప్డూ వినిపిసుత్నన్ ఒక పెదాద్యన దగుగ్ తపప్.
తపప్.
పెర్స, మిగతా టెర్యిన అంతా కిట కిటలాడుతునాన్,
కిటలాడుతునాన్, ఏ.సీ టూ టయర బోగీ నిశశ్బద్ంగానే ఉంది,

అపప్టికే బెంగుళూరు సిటీ సేట్షన లో ఎకిక్న పాసెంజరస్ తమ సామానుల్ సరుద్కుని కూరుచ్నాన్రు.
కూరుచ్ంది. ఏ.సీ
కూరుచ్నాన్రు. తన సీట నెంబర చూసుకుని కూరుచ్ంది.

టూ టయర లో కింద బెరత్ అంటే చాలా ఇషట్ం మహతికి.
మహతికి. పైది కూడా వాలుచ్కుంటే ఎంతో విశాలంగా
విశాలంగా ఇంటోల్ మంచం మీద పడుకునన్ భావన,
భావన, చెపుప్లోల్ంచి

కాళుళ్ తీసి పైకి మడతపెటుట్కుని సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ చుటూట్ చూసింది.
చూసింది.

దగుగ్తునన్ పెదాద్యన తనకెదురుగానే ఉండడానిన్ గమనించింది.
సీటు? " అనుకుంది విసుగాగ్.
గమనించింది. ' అయోయ్ రాక,
రాక, రాక ఇకక్డే రావాలా నాకు సీటు?

ఆమెకి గొడవ పడదు,
పడదు, తనకి నచిచ్న పుసత్కం చదువుకుంటూనో,
చదువుకుంటూనో, లేకపోతే లాపాట్ప లో సినిమా చూసుకుంటూనో పర్శాంతంగా పర్యాణం

చెయయ్డం అంటే ఇషట్ం. అదీ కాకపోతే హాయిగా పడుకోవడం ఇంకా ఇషట్ం.

" నీకు శలవు ఉనన్పుప్డు నాకోసం ఆగడం ఎందుకురా?
ఎందుకురా? నువువ్ ముందు వెళుళ్,
వెళుళ్, నాలుగురోజులాగి నేనొసాత్గా! “ చాలారోజులయింది
చాలారోజులయింది ఊరెళిళ్,
ఊరెళిళ్,

అమామ్ నానన్లని చూసి,
చూసి, అందుకే భరత్ పర్శాంత మాటలకి ఒపుప్కుని తను ముందు బయలుదేరింది.
బయలుదేరింది.

పండగ మూలంగా రష గా ఉంది రైలు.
నయం, ఏడిచ్,
ఏడిచ్, అలల్రి చేసే చినన్పిలల్లు లేరు
రైలు. ఇంక పర్శాంతత కూడానా?
కూడానా? అనుకుంది.
అనుకుంది. “ఇంకా నయం,

దగగ్రలోఅంతవరకూ నయమే!
నయమే!” అనుకుంది.
అనుకుంది.

పిలల్లంటే అమమ్ గొడవ
మనవడినో,
గొడవ గురొత్సుత్ంది..
ది..”” ఇంకా ఎనాన్ళేళ్?
ఎనాన్ళేళ్? ఏ వయసుకు జరిగే ముచచ్ట ఆ వయసులో జరగాలి!
జరగాలి! మాకూ ఓ మనవడినో,

మనవరాలినో చూసుకోవాలని ఉండదూ!
ఉండదూ! అసలుకంటే వడీడ్ ముదుద్ తెలుసా!
తెలుసా! ఆ బంధంలోని అందమే వేరు తలీల్! నా మాట విను"
విను"అంటూ పోరు పెడుతుంది.
పెడుతుంది.

' అబాబ్!
అబాబ్! ఊరుకో అమామ్!
అమామ్! అంటుంది తను.
తను.

రాజమండిర్ దగగ్ర పలెల్టూరు తమది,
తమది, సంకార్ంతి అందాలు,
అందాలు, సంబరాలు అనీన్ మధురమైనవే.
మధురమైనవే. తలుచుకుంటేనే మనసు చినన్తనంలోకి పరిగెతిత్

పులకరిసుత్ంది.
ది.

“ఈ చదువులు,
అవుతునాన్రో? పిలల్లు!” అమమ్ తరచుగా అంటూనే ఉంటుంది.
ఉంటుంది.
చదువులు, ఉదోయ్గాలు వచిచ్ ఎనిన్ మిస అవుతునాన్రో?

అలా ఆలోచనలోల్ తేలుతూనే ఎదురుగా ఉనన్ వారిని
వారిని చూసింది మళీళ్..
మళీళ్.. తనది కాక లోపలవైపునన్మిగిలిన మూడు సీటల్లో కూరుచ్ని ఉనాన్రు

వాళుళ్ ముగుగ్రూ. చాలా సాంపర్దాయ బధధ్మైన కుటుంబంలా ఉనాన్రు..
ఉనాన్రు.. బాగా పెదాద్యన,
న, ఆయన కొడుకూ,
కొడుకూ, కోడలు లా.
లా. పెదాద్యన కి ఎనభై పైనే

ఉంటాయి,
ఉంటాయేమో, ఆవిడకి అరవైలోపుండవచుచ్.
అరవైలోపుండవచుచ్. మగవాళిళ్దద్రూ గోచీ పెటుట్కుని పంచలు కటుట్కుని ఉనాన్రు,
ఉనాన్రు,
ఉంటాయి, ఆయన కొడుకుకి అరవై దాకా ఉంటాయేమో,

పెదాద్యన పైమీద ఉతత్రీయం తపప్ లాలీచ్ కూడా వేసుకోలేదు.
వేసుకోలేదు. కొడుకు మాతర్ం లాలీచ్ వేసుకుని పైన చకక్గా మడిచిన కండువా వేసుకునాన్రు.
వేసుకునాన్రు. ఇదద్రి
చెవులకీ రాళళ్పోగులు.
ఉనాన్రు.
రాళళ్పోగులు. నుదిటిన కుంకుమ బొటుల్. ఆవిడ ఎరర్టి చీర కటుట్కుని,
ని, నుదుటన పెదద్ బొటుట్తో కళగా ఉనాన్రు.
ఉనాన్రు.పెదాద్యన పడుకునే ఉనాన్రు.

ఆయనకి ఉండుండి దగుగ్ బాగా వసోత్ంది.
ది. " నానాన్,
నానాన్, జాగర్తత్! మెలిల్గా!" అంటునాన్రాయన కొడుకు.
కొడుకు. పదిరోజులనించీ పెదాద్యనిన్ తీసుకుని

ఊరల్నీన్ తిరుగుతునాన్రుట,
ది. .
తిరుగుతునాన్రుట, ఆ అలసట అందరి ముఖాలోల్నూ సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.

" అబాబ్యి సంధయ్వారాచ్డా?
సంధయ్వారాచ్డా? చీకటి పడటం లేదూ!
లేదూ!?" అంత దగుగ్లోనూ పెదాద్యన పర్శన్.
పర్శన్.
" ఇదిగో వెళతారుట,
ది! అకక్డ కానిసాత్ననాన్రు"
నాన్రు"
వెళతారుట, కాసేపటోల్ తిరుపతి సేట్షన వసోత్ంది!

" మన మంచినీళుళ్నాన్యి కదూ!"
కదూ!" అనాన్రాయన

" ఉనాన్యి,
ఉనాన్యి, ఇవవ్నా?
ఇవవ్నా?తాగుతారా?
తాగుతారా?" ఆవిడ అడిగింది.
అడిగింది.

" అబేబ్ నాకాక్దు
అకక్డవి, ఇకక్డవి నీళెళ్ందుకు?
నీళెళ్ందుకు? అని"
అని" అనాన్రయన.
అనాన్రయన.
నాకాక్దు,, వాడి సంధయ్కి,
సంధయ్కి, అకక్డవి,

"! ఊరుకోండి నానాన్!
నానాన్! నేను చూసుకుంటాగా అవనీన్!"
అవనీన్!" రవవ్ంతే విసుగు కొడుకు గొంతులో.
గొంతులో.
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" విసుకుక్ంటాడేవిటమామ్!
విసుకుక్ంటాడేవిటమామ్! వాడికోసమేగా!"
వాడికోసమేగా!" ఆపై మాట రాకుండా దగుగ్తెర కముమ్కు వచిచ్ంది.
వచిచ్ంది.

" పరవాలేదు మావయయ్గారు,
మావయయ్గారు, ఆయన సంగతి మీకు
మీకు తెలియనిదేముంది,
తెలియనిదేముంది, అనీన్ చేసాత్రు. మీరు మంచినీళుళ్ తాగుతారా?
తాగుతారా?" అందావిడ.
అందావిడ.
" వదద్మామ్!
మ్! తగుగ్తుందిలే!
ందిలే! లేచి కూరోచ్నా కాసేపు!
కాసేపు! వాడు సంధయ్ వారేచ్దాకా!
వారేచ్దాకా! ననున్ దిగదద్ంటాడుగా!"
టాడుగా!" అనాన్రాయన.
అనాన్రాయన.

" మహపర్భో!
వారుచ్కోవచుచ్” అనాన్రాయన కొడుకు.
కొడుకు.
మహపర్భో! మీరు దిగడం కూడానా?
కూడానా? రాతిర్ పడుకుక్ లేసేత్ ఇంటికెళిళ్పోతాం,
ఇంటికెళిళ్పోతాం, అపుప్డనీన్ వారుచ్కోవచుచ్”

“అలా అంటారేం?
అంటారేం? మనమే కదా తీసుకొచాచ్ం!
తీసుకొచాచ్ం! వదద్ంటే ఆయన గొడవ పెటేట్వారా?
రా? వెళళ్ండి,
వెళళ్ండి, చీకటి పడేలోపు మీ కారయ్కర్మం ముగించుకుని

రండి !” అంటూ చినన్ వెండి పంచపాతర్,
పంచపాతర్, ఉదధ్రిణే,
ణే, పళెళ్ం భరత్ చేతికిచిచ్ందావిడ.
చేతికిచిచ్ందావిడ. కనున్ మూసి తెరిచేలోగా ఆయన పై లాలీచ్ విపిప్ ఆవిడ చేతికిచిచ్

విజయవాడ లో రైలాగాగ్నే పాల్ట ఫారమ్ మీదకి పరిగెతాత్రు. మరో పది నిమిషాలకి తిరిగొచిచ్ అవి రెండూ ఆవిడ చేతికిచిచ్ తిరిగి లాలీచ్ వేసుకునాన్రు.
వేసుకునాన్రు.

వీళళ్ మాటలు,
మాటలు, చేతలు అనీన్ చాలా కొతత్గా అనిపించాయి మహతికి.
మహతికి. పుటిట్ బుదెధ్రిగాకా పండితులని చూసింది
చూసింది కాని ఇంత నియమంగా ఇంకా

ఉనాన్రా?
ఉనాన్రా? అని ఆమెకాశచ్రయ్ం.
ఆమెకాశచ్రయ్ం.

ఈలోపున ఎదురు పకక్న కూరుచ్నన్ ఆవిడ పెదాద్యన కోడలితో మాటలు కలిపింది.
కలిపింది. ఆవిడ దావ్రా వినన్ విషయాలు చూసేత్ మరింత ఆశచ్రయ్ం

వేసింది మహతికి.
మహతికి.

పెదాద్యనకి తొంభై ఏళుళ్ట.
ఏళుళ్ట. గోదారొడుడ్నే పుటాట్రు, అకక్డే పెరిగారు.
పెరిగారు. వేదవేదాంగాలు
వేదవేదాంగాలు అధయ్యనం చేశారు.
చేశారు. మహా పండితుడిగా పేరుపొందారు.
పేరుపొందారు.

సంసక్ృతాంధర్భాషలోల్ ఎంతో పార్వీణయ్త ఉనన్వారు.
ఉనన్వారు. ఆయన కొడుకు కూడా తండిర్ అడుగుజాడలోల్నే సంసక్ృత పండితుడై వేదపాఠశాలకి అధిపతిగా

ఉనాన్రుట.
ఉనాన్రుట.

“జీవితమంతా గోదారమమ్ ఒళోళ్ చలల్గా గడిచింది,
గడిచింది, పోయేలోపు గంగమమ్నొకక్ సారి చూడాలనుందిరా
చూడాలనుందిరా!!”

పుటిట్నరోజున కోరితే కాదనేల్క ఈ పర్యాణం తలపెటాట్రుట.
ట.

అని తండిర్ తన తొంభైయవ

“ముందు ఎంతో ఆలొచించామండి,
ఆలొచించామండి, ఆయన వయసొకటే కాదండి,
కాదండి, అలవాటుల్ కూడా.
కూడా. ఇంటి భోజనం తపప్ మరేమీ తినరండి.
తినరండి. మా

అతత్గారునన్పుప్డు ఆవిడ మడి కటుట్కుని వండేవారు,
వండేవారు, ఆవిడ పోయిన తరావ్తే నేను మడివంట
మడివంట మొదలుపెటాట్ను, అంతకు ముందు ఆవిడ చేతికింద
సహాయమే.
ఎరగరు. పొదుద్నేన్ లేచి సాన్నం,
సాన్నం, నితయ్పూజ,
నితయ్పూజ, దేవతారచ్న.
దేవతారచ్న. ఆపైనే భోజనం.
భోజనం. పొదుద్నన్ తింటే
సహాయమే. పిలల్ల పనులు,
పనులు, సూక్ళుళ్ ఇవే నాకు.
నాకు. కాపీ,
కాపీ, టీలనన్వే ఎరగరు.

మాళీళ్ రాతేర్ ! తిధివారాలిన్ భోజనమో,
అంతే!”
భోజనమో, ఫలహారమో.
ఫలహారమో. మధాయ్హన్ం ఓ గాల్స మజిజ్గ. అంతే!
అంతే! బయట మంచినీళుళ్ కూడా తాగరు ఇనేన్ళళ్బటీట్ కూడా అంతే!

అని ఆవిడ చెపుత్ంటే మహతీ,
మహతీ, ఆ పకక్ సీటల్లోని భారాయ్భరత్లు ఎంతో ఆశచ్రయ్ంతో వినాన్రు.
వినాన్రు.

“మావారైనా అంతే!
తపప్! “అనాన్రావిడ.
అనాన్రావిడ.
అంతే! ఎపుప్డూ ఎకక్డా ఏమీ తినరు మరీ అంత అవసరమైతే తపప్!
" మీ పిలల్లు కూడా ససక్ృతం చదువుకునాన్రా?
చదువుకునాన్రా?" అసంకలిప్తంగా అడిగింది మహతి.
మహతి.

నవివ్ందావిడ.
నాన్రు, అదే మా మావయయ్గారి బాధ.
బాధ. కానీ ఏం
నవివ్ందావిడ. “ లేదమామ్!
లేదమామ్! వాళీళ్కాలపు వాళళ్యిరి.
వాళళ్యిరి. నేరుచ్కునాన్రు కానీ ఇదే వృతిత్గా చేపటట్మనాన్రు,

చేసాత్ం? పిలల్ల ఇషాట్లిన్ కాదనలేకపోయాం.
కాదనలేకపోయాం. మా అమామ్యికి కిర్ందటేడాది పెళిళ్ చేశాం.
చేశాం. ఇకక్డే బెంగుళూరులోనే
బెంగుళూరులోనే ఉంటుంది,
ఉంటుంది, నీ వయసే ఉంటుందేమో

దానికి.
దానికి. “అందావిడ.
అందావిడ.

ఒక అబాబ్యి బొంబాయిలోనూ,
బొంబాయిలోనూ, మరో అబాబ్యి అమెరికాలోనూ ఉంటారుట.
ఉంటారుట. తాతగారినెలాగైనా అమెరికా తీసుకుని వెళాళ్లని మా వాడి కోరిక.
కోరిక.

చినన్పప్టినించీ వాళళ్ దగగ్రే పెరిగారు కదా!
తాతగారు, మామమ్గారలంటే “ అందావిడ
అందావిడ
కదా! ఎంత పేర్మో వాళళ్ందరికీ తాతగారు,

" భలేవారమామ్!
భలేవారమామ్! మొతాత్నికి ధైరయ్మే మీకు,
మీకు, మీవారికి.
మీవారికి. ఆ తొంభైఏళాళ్యనేన్సుకుని తీరధ్యాతర్లకెళళ్డానికి!
తర్లకెళళ్డానికి! ఎంత బలహీనంగా ఉనాన్రాయన,
ఉనాన్రాయన, ఆ

వెనెన్ముక పుటుకుక్న విరిగిపోతుందేమో అనన్టుట్గా ఉంది"
ఉంది" అనాన్డా పకక్ దంపతులోల్ని భరత్.

" మనదేముందండి?
మనదేముందండి? భగవంతుడి సంకలప్ం.
సంకలప్ం. అది గటిట్గా ఉంటే అనీన్ జరిగితీరతాయి.
జరిగితీరతాయి. పోయి ఎకక్డునాన్రో ? మహా ఇలాల్లు మా అతత్గారు

ఎపుప్డూ అదే అనేవారు.
అనేవారు. ' రాక పోకలు మన ఇషట్ంటే?
టే? ఆ పైవాడునాన్డు చూశావా?
చూశావా? వాడి ఆజఞ్ లేనిదే చీమైనా కుటట్దు" అని..
అని.. ఇటేట్ వెళిళ్పోయారు “
అందావిడ కనుకోలకులోల్ నీటిని తుడుచుకుంటూ పోయిన అతత్గారిని జఞ్పిత్కి తెచుచ్కుంటూ.
తెచుచ్కుంటూ.
మాటలు రానటుట్ వింటోంది మహతి.
మహతి.
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కాశీ,
కాశీ, హరిదావ్ర,
హరిదావ్ర, పర్యాగ ఇవనీన్ తిరిగారుట,
తిరిగారుట, అకక్డనించి బెంగుళూరులో అమామ్యి దగగ్రకొచిచ్ రెండు రోజులుండి ఇపుప్డు తిరుగుపర్యాణం.
తిరుగుపర్యాణం.

తాతగారిని చూడడానికి బొంబాయి మనవడు బెంగుళూరు వచాచ్డుట.
వచాచ్డుట. తనొకక్డే,
తనొకక్డే, అకక్డెకక్డో ఉండిపోయాడని
ఉండిపోయాడని రెండోవాడు ఉడుకుక్నాన్డుట..
ఉడుకుక్నాన్డుట..

“ఎంత అందమైన బంధం ఆ కుటుంబానిది?
కుటుంబానిది? కనిపించని దారంలా అందరినీ సునిన్తంగా ఎలా కలిపి ఉంచింది!
ఉంచింది! ఈవిడ ఎంత మంచిది?
మంచిది?”

అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది మహతి.
మహతి.

" పిలల్లు దూరం వెళాళ్కా అరధ్మవుతోంది మాకు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో!
ఉంటుందో! ఎపుప్డైనా ఈయనో రెండురోజులు
రెండురోజులు బయటకెళిటే ఎంత గొడవ

పెటేట్వారో?
రో? మా అతత్గారు!
రు! మావయయ్గారైతే ఇపప్టికీ అదే తీరు.
తీరు. పర్తీ ఏడు మా చెటుట్ కాచే మొదటి మావిడి పండు పర్తేయ్కంగా ముగిగ్ంచి కొడుడ్కిక్సాత్రు.

ఇదద్రికీ యజోఞ్పవీతాలు సవ్యంగా తయారుచేసాత్రు. ఇలాంటివే ఎనోన్!
ఎనోన్!” ఆవిడ కంఠంలో చెపప్లేనంత తృపిత్, రవవ్ంత గరవ్ం వినిపించాయి మహతికి.
మహతికి.
“అనీన్ బాగానే ఉనాన్యి కానీ ఏమీ తినకపోతే ఎలా?
ఎలా? నీరసించిపోరూ?
నీరసించిపోరూ? ఇందాకటినించీ విపరీతంగా దగుగ్తునాన్రు కూడా “ పకక్సీటాయన.
పకక్సీటాయన.

" అదొకక్టే ఆలోచిసుత్నాన్ము!
అడుగుతునాన్రు మావారు"
మావారు" అంది.
అంది.
న్ము! మా అమామ్యింటోల్ నేను మడిగా చేసినవే,
చేసినవే, తిననంటునాన్రు ఇందాకటినించీ అడుగుతునాన్రు
పెదాద్యన కళుళ్ మూసుకుని పడుకునాన్రు,
పడుకునాన్రు, వింటునాన్రో,
వింటునాన్రో, నిదర్పోయారో తెలీటం లేదు ఎవరికీ..
ఎవరికీ..
“ఏ.సీ కొంచం తగిగ్ంచమని చెపప్నా?
లేదుగా?” అనాన్రాయన.
అనాన్రాయన.
చెపప్నా? మరీ పైన చొకాక్ కూడా లేదుగా?

“మా ఒకక్రికోసం చెపేత్ మిగతావారికి ఇబబ్ంది కదండీ!
కదండీ! శాలువా కపుప్తాను”
కపుప్తాను” అంటూ తండిర్ కి శాలువా
శాలువా కపాప్రాయన.
కపాప్రాయన. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్

కూడా పకక్వారి సౌకరయ్ం గురించే ఆలోచిసుత్నన్ ఆయనిన్ అభిమానంగా చూసింది మహతి.
మహతి.

అపప్టికి సమయం ఏడుగంటలు దాటింది,
దాటింది, రెండు సారుల్ కరకాక్య పొడి పటికబెలల్ం పొడితో కలిపి ఇచిచ్దావిడ,
ఇచిచ్దావిడ, పెదాద్యన వదద్నాన్రు.
న్రు.

“పరవాలేదు మన ఇంటి పొడే!
పొడే! “అంటూ
అంటూ ఇచాచ్రు.
ఇచాచ్రు. కొదిద్గా మంచినీళుళ్ తాగారు.
తాగారు.

అపప్టినించీ మొదలు.
మొదలు. చంటి పిలాల్డికి చెపిప్నటుట్ ఇదద్రూ ఆయనకి ఏదైనా తినమని చెపప్డం..
చెపప్డం.. ఆయన వదద్నడం..
డం..

' కొదిద్గా పులిహోర,
పులిహోర, మీ కోడలు చేసినదే!"
చేసినదే!" ఆయన మాటాల్డలేదు..
లేదు.. వదద్నాన్రని అరధ్ం అయింది.
అయింది.

" పోనీ ఓ అరటిపండో?
అరటిపండో?"

“వదుద్, రేపు ఇంటికెళాళ్కా
ఇంటికెళాళ్కా తింటాను”
తింటాను”

' మనం ఇంటికెళిళ్ మీ పూజా,
పూజా, ఆవిడ వంట అయేయ్సరికి పనెన్ండవుతుంది.
పనెన్ండవుతుంది. అపప్టివరకూ ఎలా?
ఎలా?" అనాన్రాయన కొడుకు.
కొడుకు.

" పరావ్లేదు,
పరావ్లేదు,నాకేమీ అవదు"
అవదు" అంటారాయన.
అంటారాయన.
" పోనీ సీవ్ట తినకూడదూ.
తినకూడదూ.” .ఆవిడ

"నువేవ్మిటమామ్ సరసవ్తీ వాడిలాగే మాటాల్డతావు..
తావు.. కొటోల్ కొనన్ది ఎపుప్డైనా?
ఎపుప్డైనా?” అంటూ తపప్నన్టుట్గా ముకుక్మీద వేలుంచుకునాన్రు..
వేలుంచుకునాన్రు..

' అమామ్యి చెపిప్ంది పోనీ కొదిద్గా వేడి పాలలోల్ కారన్ ఫేల్కస్ వేసుకుని తింటారేమో.
తింటారేమో. మీరు మెలిల్గా అడగండి”
అడగండి” " అందావిడ భరత్ని.
తండిర్ని మెలిల్గా లేపి కూరోచ్బెటిట్ నెమమ్దిగా బర్తిమాలాడడం మొదలు పెటాట్రాయన.
యన.

' రైలు దిగి ఇంటికి వెళాళ్లనాన్ ఓపిక ఉండదూద్, మీరిలా చినన్పిలాల్డిలా హఠం చేసేత్ ఎలా?
ఎలా? ఓపిక ఉనన్నాన్ళూళ్ అనిన్ నియమాలూ

పాటించారుకదా నానాన్!
నానాన్! మా మాటవిని ఏదో ఒకటి"
ఒకటి" అంటునన్ ఆయన మాటలకి బోసినోటితో నవివ్ మళీళ్ ముకుక్మీద వేలుంచుకునాన్రు తపప్నన్టుట్.

" ఇది పాపే ఇచిచ్ంది మావయయ్గారు
మావయయ్గారు.. మొకక్జొనన్ పేలాలాంటివి,
పేలాలాంటివి, ఫాల్సక్ లో వేడి పాలునాన్యి,
పాలునాన్యి, ఒకక్ అరకపుప్ పాలలోల్ కొదిద్గా వేసి ఇసాత్ను.

అంటు కాదు,
కాదు, తపుప్ లేదు"
లేదు" అందావిడ..
అందావిడ..

ఆయన మాటాల్డకుండా కిటికీలోంచి బయటకి చూసుత్నాన్రు.
న్రు. కళళ్లోల్ నీరసం తెలుసోత్ంది.
ది. దగిగ్ దగిగ్ ఊపిరి బరువుగా వసోత్ంది,
ది, కొదిద్
కొదిద్గా

ఆయాసం ఉనన్టుట్గా దొకక్లెగురుతునాన్యి.
దొకక్లెగురుతునాన్యి.

మనవరాలు ఇచిచ్ంది అనగానే,
అనగానే, ఒకక్సారి కారన్ ఫేల్కస్ పొటల్ం వైపు,
వైపు, ఫాల్సక్ వైపు చూశారు.
చూశారు. అది చూడగానే ఆవిడ ముఖం విపాప్రింది.
విపాప్రింది.

" కొదిద్గా ఇవవ్నా?
ఆశగా.
ఇవవ్నా?" అందావిడ ఆశగా.

ఆయన మౌనంగా మళీళ్ తల కిటికీకి ఆనించుకునాన్రు.
ఆనించుకునాన్రు. కొడుకూ,
కొడుకూ, కోడలు
కోడలు ముఖ ముఖాలు చూసుకునాన్రు.
చూసుకునాన్రు.
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“ వదుద్, తపుప్"
తపుప్" అనాన్రు.
అనాన్రు.

“తపుప్ లేదు నానన్!"
నానన్!" అనాన్రాయన కొడుకు.
కొడుకు.

“మనవడింటికి అమెరికా వెళతాననాన్రు మరి?
మరి?" అందావిడ అధాటుట్గా. అదే ఆవిడ అముమ్ల పొదులో ఆఖరి అసత్రం అనన్టుట్గా.

నీరసపడిఉనన్ పెదాద్యన కళళ్లోల్ తళుకుక్న వచిచ్ంది వెలుగు క్షణం
క్షణం సేపు..
సేపు..

" అమెరికాయే!
అమెరికాయే!” దగిగ్ దగిగ్ బొంగురు పోయిన గొంతుతో అనాన్రాయన.
అనాన్రాయన.

" మరి?
న్డుకదా" అందావిడ..
అందావిడ..
మరి? మన ముగుగ్రికీ పాస పోరట్ లు చేయిసుత్నాన్డుకదా"
“పాస పోరట్ లా?
లా?” గొణిగారు..
గొణిగారు..

“ మనం అమెరికా వెళాళ్లంటే పాస పోరుట్ల్, వీసా లు ఉండాలి కదా!
అమెరికా ఎలా వెళదాం?
వెళదాం? మనవరాలి ఇలుల్
కదా! మీరిలా ఇకక్డికే నీరసపడితే అమెరికా

చూశారు,
చూశారు, మనవడి ఇలుల్ చూడరూ?
చూడరూ? మీ పేరింటిగాడు కూడా!
కూడా!” అందావిడ గబ గబా.
గబా.

' అంచాత,
పాలు, దాంటోల్ కాసిని కారన్ ఫేల్కస్ వేసి పెటేట్సిందావిడ అపప్టికే
అంచాత, నా మాట విని “ అంటునన్ భరత్ చేతిలో ఒక కపుప్లో కొదిద్గా పాలు,

" తినాన్?
తినాన్?" అనాన్రాయన సందేహంగా.
సందేహంగా.

తపప్కుండా తినాలి,
ఎలా? అనీన్ సకర్మంగా పూరత్యితే వైశాఖ మాసానికి విమానం ఎకుక్దాం మరి “అనాన్రాయన తండిర్ నోటోల్ పాలు
తినాలి, లేకపోతే ఎలా?

కారన్ ఫేల్కస్ పెడుతూ.
పెడుతూ.

“సరే అయితే !” అంటూ నాలుగైదు చెంచాలు తినాన్రాయన.
తినాన్రాయన.

పర్పంచానిన్ జయించిన తృపిత్ ఆయన కొడుకూ,
కొడుకూ, కోడలి ముఖాలోల్....

“అదీ!
అదీ! ఇపుప్డు శాలువా కపుప్కుని కూరోచ్ండి మరి!
మరి! అనాన్రాయన తండిర్ మూతి తన ఉతత్రీయంతో తుడుసూత్.... ఆయన వెనక తలగడ సరిచేసి

పెటిట్ందావిడ.
దావిడ.

పకక్న కూరుచ్నన్ మిగతా ముగుగ్రితో సంబంధం లేనటుట్గా వాళళ్లోకంలో వాళుళ్నాన్రు.
వాళుళ్నాన్రు.ఇదంతా చూసుత్ంటే ఎకక్డో తెలియకుండానే ఏదో

కదిలిన భావన మహతి మనసులో.
మనసులో.

అరధ్మవుతునన్ అమమ్ మాటలా పిలల్ మదిలో..
మదిలో..
Click here to share your comments on this story
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