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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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పెద
ద్ తనం

ఢిలీల్ నగరపు చలి అంతగా అలవాటు లేని నాలాంటి వారిని కొదిద్గా వణికిసోత్ంది. ఆఫీస పని మీద వచిచ్న నేను రేపు మరో మీటింగ
ముగించుకునాన్కా తిరుగు పర్యాణం.
మళీళ్ రేపు కుదురుతుందో, లేదో పిలల్లకికొందామనుకునన్ సెవ్టరూల్, టోపీలు లాంటివనీన్ ఈ రోజే కొనేసేత్ మంచిదేమో! అనుకుంటూ
డైరవర కి ఫోన చేశాను.
" సరే మేడం! మారెక్ట కి తీసుకెళతాను!" అనాన్డు డైరవర పర్మోద.
" టీ తాగి వచేచ్సాత్ పదినిమిషాలోల్" అనాన్ను అతనితో.
" ఓకే మేడం!" అనాన్డు పర్మోద.
టీ తాగి బయలుదేరాను. పర్మోద ఢిలీల్ కి చెందిన అతను, అనిన్ దారుల్ బాగా తెలుసు, అలాగే షాపులు అవీ కూడా.
"ఇది చాలా మంచి షాపుమేడం! ఇకక్డ సరుకు నాణయ్ంగా, ధరలు సరసంగా ఉంటాయి” అనాన్డు ఓ పెదద్ షాపు ముందు ఆపుతూ,
అచచ్ం గా సేలస్ మాన లా..
నవువ్తూ చూశానతని వైపు.
" నాకేమీ కమీషనుల్ అవి ఉండవు మేడం, నిజం.! మీకు మంచి వసుత్వులు అందాలనే ఇకక్డకి తెచాచ్ను" అనాన్డు అతను..
నేను నొచుచ్కునాన్ను.. " అయోయ్! నేనందుకు నవవ్లేదు పర్మోద, మీరు చెపిప్న తీరుకి నవొవ్చిచ్ంది అంతే!' అనాన్ను.
ఆ షాప పెదద్గా ఉంది, గాజు తలుపులునాన్యి మధయ్లో, అవి తోసుకుంటూ లోపలకి వెళాళ్ను.
" ఏం కావాలి మేడం జీ!" అడిగిందో పెదాద్విడ.. పొటిట్గా, మధయ్సథ్మైన లావుతో ఉంది. పచచ్టి సలావ్ర కమీజ వేసుకుని వతైత్న ముడి
పెటుట్కుని ఉంది. ముడి ఊడిపోకుండా గుచిచ్న పెదద్ పాల్సిట్క ముడి పినున్.. ఆ ముఖం, అంత కంటే ముందు ఆ ముడి పినెన్కక్డో చూసినటట్నిపించడం
చితర్మే, కానీ నిజం.
నాకు కావలసినవి చెపప్గానే " అరే ఛోటూ, మేం సాబ కో బచోచ్కే అచేచ్ కావ్లిటీ వాలా సెవ్టరస్ దిఖావ" అంటూ ఒక పిలాల్డిని
పిలిచారావిడ గిరుర్న వెనకిక్ తిరుగుతూ..
ఇపుప్డు మరింత సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ అందమైన వతైత్న ముడి, దానికునన్ పినున్, గులాబీ పువువ్ ఒక పకక్న, దాని మధయ్లో తెలల్టి
రాయి పొదిగిన ఊస లాంటి ముడి పినున్.. నాకెంతో పరిచయమైన పినున్.
" కమలేందర ఆంటీ!" అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.
ఆమాటకు గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగిన ఆవిడ ముఖం నిండా అంతులేని ఆశచ్రయ్ం.. " మీరు! మీరు పదిమ్ని కదూ!" అనాన్రావిడ కొత
సందేహంగా..
" అవును, బానే గురుత్ పటాట్రే!" అనాన్ను నేను నవువ్తూ. ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుంటూ.. ఆవిడ నా చేతిని అందుకుని ననున్ గటిట్గా
హతుత్కునాన్రు. ఆ దెబబ్కి జుటుట్ ముడి విడి పోయి జలపాతంలా కిందకి జారిన మెతత్ని ఆవిడ వతైత్న జుటుట్..
" ఎంత బావుంటుందాంటీ మీ జుటుట్,కర్మ తపప్కుండా మెహెందీ పెడతారే?" గతంలో నేనడిగిన పర్శన్..
" ఇంటోల్నే ఉంటాను కదా, టైం దొరుకుతుంది" అనేవారావిడ.
" ఇకక్డ ఇషూయ్ టైము కాదు, శర్దధ్!" అనుకునేదానిన్..
" ఆంటీ, మీరికక్డ!!" అనాన్ను ఆవిడవైపు చూసూత్..
ఇంతకు ముందు కంటే ఎంతో బాగునాన్రావిడ. ఆరోగయ్ంగా, ఆనందంగా ఉనన్టుట్ కనిపించారు, పెరిగిన వయసు కనిపిసుత్నాన్, అది
కేవలం అది ఒక సంఖాయ్మాతర్ంగానే అనిపించిందావిడ ఉతాస్హం చూసుత్ంటే.
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" అరే ఛోటూ, మేడం ని నేను చూసుకుంటా, నువవ్వనిన్ నాకిచిచ్పో, అలాగే మేడం కి మంచి కడక అదర్క చాయ" అంటూ చెపిప్.. నా
చెయియ్షాప లో ఖాళీగా ఉనన్ ఒక మూల కి తీసుకెళాళ్రావిడ నా చెయియ్ పటుట్కుని.. అకక్డ వేసి ఉనన్ తెలల్టి పరుపు మీద ఒక వైపు ఆవిడ కూరుచ్ని, ననూన్
కూరోచ్మనాన్రు.
" ఎలా ఉనాన్రు పదిమ్నీ? పిలల్లు, సుధీర బావునాన్రా?" అడిగారావిడ.
" మేమంతా బావునాన్ం, అదివ్తి ఆరోకాల్స, అననయ్ నాలుగు" అని చెపాప్ను.
" మీరు బావునాన్రు కదా! మిమమ్లిన్లా చూడడం ఎంత బావుందో!" అనాన్ను నేను.
" నిజమే, ఇదంతా డింపి బేటా చలవ" అనాన్రావిడ.
ఛెళుళ్న కొటిట్నటుట్ ఉలికిక్పడాడ్ను.. “డింపీ బేటా చలవా? ఏమనాన్రీవిడ? కొడుకు పోయిన కొనిన్రోజులకి ఆవిడ అతని బాధయ్త తపప్
తనకి బరువేనని, ఆసిథ్ కాగితాల దగగ్రనించీ అనీన్ తీసేసుకునన్ కోడలి చలవా ఈవిడ ఈనాటి సంతోషం? ఎలా? ఆ తరావ్త మారిందా ఆ పిలల్? ఇపుప్డీవిడ
ఎకక్డునాన్రు? ఎవరితో ఉనాన్రు.” కనీసం డెబైభ్ ఏళుళ్ంటాయావిడకి. ముందు లేని విశావ్సం, ఉతాస్హం ఆవిడలో. అది చూసేత్ ముచచ్టగా ఉంది నాకు.
" అంటే డింపీ, మీరు?" అంటూ ఆగాను..
" లేదు, మేము కలిసి ఉండడం లేదు.. బహుశా ఎపప్టికీ ఉండము, బబీల్, సోనూ లని నేనే సూక్ల కి వెళిళ్ వారానికి ఒకసారి చూసి
వసాత్ను.. పిర్నిస్పల గారి పరిమ్షన తో, అపుప్డైతే మనకి పార్బెల్ం ఉండదు కదా.. నేను తీసుకెళేళ్ అమృత సరీ కులాచ్,చోలే ల కోసం ఎంత ఎదురు చూసాత్రో
పాపం బిడడ్లు! " అంటునాన్రావిడ.
" నిజమా! డింపీ కూడా ఇకక్డే ఉందా?" అనాన్ను.
" హా, తనూ, తన అమామ్, నానాన్ కలిసి ఉంటారు, సౌత ఢిలీల్ లో" అనగానే
" మీ ఫాల్ట లోనా?" అనాన్ను సందేహంగా.
" నా కుటుంబమే కదూ! బబీల్, సోనూ నా వాళుళ్ కాదూ? పరీమ్త తీపి గురుత్లు కాదూ!" అనాన్రావిడ.. తళుకుక్మనన్ చినన్ నీటి
ముతయ్ం ఆవిడ కళళ్లో.
అది ఇలుల్ తనకు లేదనన్ బాధ కాదు, మనవలకి మరింత దగగ్రగా ఉండలేననన్ బాధ మాతర్మే అని నాకు తెలుసు.
" పరవాలేదు, వాళళ్ని కనీసం వారానికొకసారి కలుసాత్ను కదా! చాలు" అనాన్రావిడే వెంటనే..
ఢిలీల్ నించి వచాచ్రీ కుటుంబం హైదరాబాద లో మా ఫాల్టస్ కి. మా ఫాల్ట కి ఎదురుగా ఉనన్ ఫాల్ట లో ఉండేవారు.
డింపీ అనే దీపిక, ఆవిడ కోడలు, పరీమ్త అనే ఆవిడ కొడుకు, బబీల్, సోనీ అనే ఇదద్రు చినన్పిలల్లు, ఈవిడ. ఇదీ వారి కుటుంబం.
కమలేందర ఆంటీ చాలా అందంగా ఉండేవారు, తన ఆరోగయ్ం పటల్, అందం పటల్ ఎంతో శర్ధధ్గా ఉండేవారు. కుటుంబం అంతా
కూడా సంతోషంగానే ఉండేవారు. ఇదద్రూ ఉదోయ్గాలకి వెళేత్ ఆంటీ పిలల్లని చూసుకునేవారు, ఆవిడ చదువునాన్విడ కావటం చేత వాళళ్ హోం వరక్ లూ అవీ
చేయించేవారు. వంట, పిలాల్ ఆలనా, పాలన లోల్ ఆమెకి రోజులు సునాయాసంగా గడిచిపోయేవి. ఇరుగుపొరుగులతో ఆవిడే సందడిగా, కలివిడిగా
ఉండేవారు. ఆవిడ కోడలు మాటాల్డడం తకుక్వే..
నడుసుత్నన్ కాలం సజావుగా ఉందనుకుంటూ ఉండగానే పిలల్లని ఆంటీ దగగ్ర వదిలి కొతత్గా కొనుకుక్న బైక మీద హైవే మీద లాంగ
డైరవ కి వెళిళ్న పరీమ్త, డింపీ లకి పెదద్ యాకిస్డెంటే జరిగింది.వేగంగా బైక నడుపుతునన్ పరీమ్త ఎదురుగా వసుత్నన్ లారీని గుదుద్కునేసరికి ఎగిరివెళిళ్
పడాడ్డు. హెలెమ్ట బెలట్ పెటుట్కోనందువలల్ అది ఎగిరి పకక్కి పడి పోయి తలకి పెదద్దెబబ్ తగిలి అకక్డికకక్డే చనిపోయాడు. చాలా దెబబ్లు, రెండు ఫార్కచ్రల్తో
బయటపడింది డింపీ. ఆంటీకి అలాంటి, ఇలాంటీ షాక కాదు, తేరుకోవడానికి కొనిన్ రోజులు పటిట్ంది.
అయినా కనన్ బిడడ్ని పోగోటుట్కునన్ బాధని ని కడుపులో దిగమిర్ంగి మరీ కోడలికి సేవ చేశారు ఆంటీ. డింపీ తలిల్, తండీర్ వచిచ్
కొనాన్ళుళ్ండి వెళాళ్రు. తరచూ వసూత్ ఉండేవారు కానీ డింపీ ని, పిలల్లనీ తనే అనీన్ అయియ్ కాచారు ఆంటీ.. ఆ సమయంలోనే మా పరిచయం సేన్హంగా,
ఏదో చెపప్లేని బంధంగా రూపొందింది.
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" ఒకక్రూ ఇబబ్ంది పడతారేమో" అని సుధీర తరచూ ఆవిడకి కావలసినవి కనుకోక్మనడం..

మా పిలల్లతో పాటు వాళళ్ పిలల్లనీ కలుపుకోవడం ..ఇలా ఎనోన్ చినన్ చినన్ విషయాలే, పెదద్గా మేము చేసినదంటూ ఏమీ లేదు,
దాదాపు మూడు నెలలు పటిట్ంది డింపీ కోలుకోవడానికి. కరర్ సాయంతో నడిచే కోడలికి చేతి కరర్లా కాపు కాశారాంటీ. ఆమె మళీళ్
ఆఫీస కి వెళేళ్ వెసులుబాటు వచేచ్వరకూ ఆవిడ వెనన్ంటే ఉనాన్రు. తనతో పాటు కోడలు కూడా కలిగిన కషాట్నిన్ మరిచిపోయే పర్యతాన్లు చేశారు.
" మా వంశానికేదో శాపముందేమో పదిమ్నీ, వాళళ్ పాపా కూడా ఇంచుమించి ఇదే వయసులో" అంటూ చెపప్లేక చెపేప్వారు..
" అతత్ కోడళిళ్దద్రూ ఎంత అనోయ్నయ్ంగా ఉంటారో" అనుకునేవారందరూ.. నిజం వేరు..
"సుధీర ఉదోయ్గం కోసమేగా ఇకక్డకి వచాచ్రు, ఇపుప్డవసరం ఏముంది బేటా!పిలల్లని తీసుకుని నువువ్ ఢిలీల్ వచెచ్యియ్. అలాగే
ఆసిథ్పాసుత్ల వివరాలు కూడా అడిగేసేత్ సరిపోతుంది" అంటూ తలిల్ తండిర్ తరచుగా చెపూత్ ఉంటే డింపీకి అది నిజమే అనిపించసాగింది.
“హఠాతుత్గా ఈవిడకేదైనా అయితే? ఢిలీల్ లో ఉనన్ ఫాల్ట, పంజాబ లో సవ్ంత ఊరోల్ ఉనన్ ఇలుల్, బాంక డిపాజిటుల్ ఇవనీన్
ఏమవుతాయి? కూతురికిచేచ్సేత్? “అనన్ ఆలోచనలామెని కుదురుగా ఉండనివవ్లేదు..
" దీదీ! మీ ఆసిథ్ అంతా ఎలాగూ పిలల్లకి చెందవలసినదేగా, ఆ రకంగా ఒక పతర్ం తయారుచేసుకుంటే ఓ పని అయిపోతుందిగా"
అనాన్డు డింపీ తండి ఆంటీ తో.
" పరీమ్తే లేకపోయాక, అదంతా వాడి పిలల్లదేగా, నేనుంచుకునేం పర్యోజనం! అనుకుందావిడ.. కూతురు కోయల కి అదే మాట
చెపిప్ంది..
" నేను, వీరు వసాత్ము మరో రెండు మూడు రోజులోల్, నువువ్ కంగారు పడి ఏమీ చెయయ్కు ఇపుప్డే" హెచచ్రించింది ఆవిడ కూతురు
కోయల..
నటేట్ట ముంచేది నమమ్కమే! బేటా పరవాలేదు రా, నువెవ్ంతో డింపీ అంత కాదా నాకు?”

అందావిడ.. అలవోకగా సంతకాలు

జరిగాయి.. పేపరుల్ ఎవరిదగగ్రునాన్ పిలల్లు మనవాళేళ్ కదా, డింపీ మాతర్ం మన బేటా కాదా! “ అది ఆవిడ మాట. కోయల మరి మాటాల్డ లేదు.
" ఈ ఫోన నీ దగగ్రుంచుకో, సీప్డ డయల లో నా నంబర పెటాట్ను, ఎపుప్డవసరం అయినా కాల చెయియ్, ఒకటి నొకిక్తే చాలు" అంటూ
చెపిప్ంది మరదలి పుటిట్ంటి సంగతి తెలిసిన ఆ అమామ్యి.
తన మాటనీ, ఆ సాధనానీన్ కూడా పటిట్ంచుకోలేదు ఆవిడ..
" మా, కొనాన్ళుళ్ నేను మా అమామ్ వాళళ్ దగగ్రకు వెళిళ్ వసాత్ను, మీరు మా దీదీ వాళళ్ దగగ్రుండండి, సాయంతర్ం వచిచ్ తీసుకెళుట్ంది"
అంటూ చెపిప్ంది డింపీ, ఆవిడ పెదద్గా ఊ కానీ, ఊహూ కానీ అనే అవసరం రాలేదు.
"అవును దీదీ, ఒకక్రే ఉండలేరు, మంచి పని చేశావు బేటా అంటునన్ వియయ్ంకుడూ, మనిషికి రెండు చొపుప్న సరిద్న పెటేట్లు"..
రాతిర్ డింపీ కి వరసకి అకక్ అయేయ్ దూరపు చుటట్ం వచిచ్ంది కారోల్, కానీ ఆవిడని తమింటికి కాక ఒక చినన్ వృదాధ్శర్మానికి తీసుకెళిళ్
దింపేసింది.. తమ ఇంటోల్ పెయింటింగ జరుగుతోంది కనక మరో రెండు రోజులోల్ వసాత్నని, అపప్టివరకూ తన సేన్హితురాలి ఇలల్ని అబదధ్ం చెపిప్ంది..
బోరడ్ లేకపోయినా అకక్డి పరిసిథ్తి తవ్రగానే అరధ్ం అయింది పెదాద్విడ కి..
అపుప్డొచిచ్ందావిడకి కొడుకు పోయినపప్టికంటే ఎకుక్వగా దు:ఖం. తనని వదిలించుకునన్ందుకు కాదు.
"మీ కొడుకు పోయాకా మీకు నాకు ఏం సంబంధం లేదు, మీరు దయచేసి వెళళ్ండి అంటే తనే ఆనందంగా వెళిళ్పోయేది, ఇంత
అసహజంగా, మోసపూరితంగా పర్వరిత్ంచిన వాళళ్ మీద కోపం వచిచ్ంది.. అకక్డ ఉండలేక పోయింది, అపుప్డు వెతుకుక్ంది, కూతురిచిచ్న, ఛారజ్
పెటట్నందున బేటరీ లేని ఫోన ని..
నిరావ్హకుల సాయంతో చారజ్ చేసుకుని ఒకటి నొకిక్ కూతురికి సంగతంతా చెపిప్ంది. రాతిర్కి రాతి వచాచ్రు తీసుకెళళ్డానికి..
" మీతో వసాత్ను కానీ, మీ ఇంటోల్ ఉండను, ఉండలేను.. మన సంపర్దాయంలో, మన కుటుంబంలో కూతురింట విసత్రి వేసేత్ చాలా
తపుప్, భోజనం ఏం ఖరమ్ నీరు కూడా తాగకూడదు" అంటునన్ తలిల్కెలా చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు కోయల కి.
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ఈ కాలంలో కూడా ఈ పటుట్దలేమిటమామ్? ఆసథ్ంతా అకక్డిచేచ్సి చేతిలో ఏమీ లేకుండా ఎలా ఉంటావు? ఎకక్డుంటావు? అని
శతవిధాల చెపిప్నా ఆవిడ వినలేదు..
" నువువ్, అలుల్డు నాకొక సహాయం చెయయ్ండి. ఒక చినన్ ఇలుల్ చూసి, సెవ్టట్రుల్ అలేల్ మిషన కొనిపెటట్ండి. అపుప్గానే! పర్తీ పైసా
తీరేచ్సాత్ను. ఢిలీల్ కయేయ్ టికక్టుట్తో సహా.. అది కూడా మరో దారి లేక ఒపుప్కుంటునాన్ను తపప్ మరోటి కాదు, ఈ విషయంలో బలవంత పెటట్దుద్, పైనునన్
మీ పాపా కూడా మెచచ్రు!” అంది.
అలా మొదలయింది ఆవిడ మరో పర్సాథ్నం. ఒక చినన్ కిచెన,దానికి ఆనుకుని ఒక గది.. అకక్డ రోజూ అలేల్ సెవ్టట్రుల్, రుచిగా
తయారయేయ్ వంటలు.. అవి రెండే ఆవిడకి జీవనోపాధి అయాయ్యి. దగగ్రునన్ షాపులకి చలికాలానికి సరిపడా సెవ్టట్రుల్ అలిల్ అందించడం, చుటుట్పకక్ల
నాలుగిళళ్లోల్ కాలేజీ పిలల్లకి, బర్హమ్చారులైన ఉదోయ్గసుథ్లకి ఇంటి భోజనం పంపడం.. ఇలా.. అలా మొదలై ఈ రోజు షాపు ని చూసుకునే సూపర వైజర
సాథ్యి కి వచిచ్ంది..
ఇదంతా ఆవిడ చెపుత్ంటే కళళ్ నీళుళ్ తిరిగాయి నాకు, ఆవిడ పడిన కషాట్లకి కాదు, ఎదురొడిడ్న తీరుకి..
మిమమ్లిన్ బలవంతంగా ఆశర్మానికి పంపిన విషయమే మాకు ఆలసయ్ంగా తెలిసింది. " చెపప్కుండా ఆంటీ ఎకక్డకి వెళిళ్పోయారా
అనుకునాన్ను" అనాన్ను క్షమారప్ణ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో.
" పరవాలేదు బేటా, అదో కలలా అయిపోయింది" అనాన్రావిడ.
" ఇంత జరుగుతూ ఉంటే డింపీ వాళేళ్మీ అనలేదా?" అనాన్ను జవాబు తెలిసినదే అయినా..
" లేదుగా, చెపాప్ను కదా, డింపీ బేటా అలా పర్వరిత్ంచడం వలల్ నాలోకి నేను తొంగి చూసుకుని విశావ్సానిన్ నింపుకోగలిగాను. లేదంటే
ఎపప్టికీ అలాగే ఇంటోల్ ఓ సామానులా పడి ఉండేదానేన్మో! అందుకే ముందు డింపీ కే థాంకస్.
కానీ పిలల్లని చూడాలని మాతర్ం మనసు కొటుట్కుపోయేది, ఎంతైనా నా కొడుకు పిలల్లు కదా!
ఒకటి రెండు సారుల్ వెళిళ్ అడిగితే కుదరదనాన్రు మా వియయ్ంకుడు. అందుకే మా ఓనర లాయర గారి సహాయంతో, సూక్ల పిర్నిస్పల
గారితో మాటాల్డి ఆయన పరిమ్షన తీసుకుని పర్తీ శుకర్వారం కలుసాత్ను పిలల్లని. పిర్నిస్పల నించి కబురు వెళేళ్సరికి మరి మాటాల్డ లేక ఒపుప్కోవలసి
వచిచ్ంది. పర్తీ శుకర్వారం వాళళ్కి నచేచ్వి వండి తీసుకెళిళ్ దగగ్రుండి తినిపించి, కబురుల్ చెపిప్ వసాత్ను.
నేనెపుప్డూ వయసయిపోతోందని అనుకోలేదు పదిమ్ని, కానీ ఈ పెదద్తనం లో నాకునన్ ఒకే ఒక కోరిక వాళిళ్ల్దద్రితో గడపడం, అది
తీరుతునన్ందుకు ఎంతో ఆనందం!! మళీళ్ శుకర్వారం వరకూ అవి భదర్ంగా దాచుకుంటాను ఇకక్డ” అనాన్రు తన హృదయం మీద చెయియ్ వేసుకుంటూ..
ఆచేతిని అలాగే నా చేతిలోకి తీసుకుని ఎంత సేపునాన్నో నాకే తెలీదు. ఆవిడ పెదద్తనం వయసుది కాదు మనసుది, నాకా విషయం
బాగా తెలుసు.
నా మాట: పెదద్వాళళ్ని, పిలల్లు వృదాధ్శర్మాలోల్ దింపేయడం అనే అంశం మీద కథ రాయకూడదని ఎపుప్డో అనుకునాన్ను. ఈ మధయ్
నాకు అతి దగగ్రగా జరిగిన సంఘటనలవలల్ ఈ కధ కి శీర్కారం చుటిట్నా, దానిన్ కొంత పర్తేయ్కంగా ముగించాలన్న్ ఆలోచనతో ఈ కధ రాశాను. కాలూ, చెయియ్
కదలలేని పరిసిథ్తి వసేత్ తపప్ పెదద్తనం చాతకాని తనం కాదని చెపాప్లనే నా ఆశ.
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