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మంచుపర తం
" అదేమిటి గంగా, పొదుద్నేన్ అలా కూరోచ్కపోతే కాసత్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ అమామ్యికి సహాయం చెయయ్చుచ్ కదా, పది పనుల మధయ్లో
ఒకక్రీత్ ఇబబ్ందిపడుతోంది" అనాన్డు రఘురాం భారయ్ని చూసూత్.
" అబేబ్, నా ముతకపనులు వీళళ్కి నచేచ్వి కాదులెండి" అంటూ దీరఘ్ం తీసింది ఆవిడ.
మరొక అరగంటలో ఎకక్డివారకక్డకి వెళళ్గా ఆ పెదద్ దంపతులిదద్రూ మిగిలారు.
"ఏం అమెరికానో, ఏమో? ఎపుప్డొచిచ్నా బంగారు పంజరంలా అనిపిసుత్ంది తపప్ మరోలా కాదు, వాడి పెళళ్యిన తరావ్త ఇది
మూడోసారి మనం రావడం, పర్తీసారీ ఇంతే, ఆయనెవరో చెపిప్నటుట్ వారమంతా జైలు, వారాంతాలోల్ బెయిలు" అందావిడ నిటూట్రుసూత్.
"ఏదయినా మనం అనుకోవడంలో ఉంది గంగా, ఓ కపుప్ కాఫీ తాగుదామా? కొదిద్గా చలిగా ఉంది" అనాన్డాయన దానికి
నవువ్తూ.
"ఏది వచిచ్నా, రాకపోయినా నేననన్ మాట చమతాక్రంగా మారచ్డం మాతర్ం బాగా తెలుసు, పైగా తాగుదామా అట. తాగాలని
ఉంది, కలుపు అని చెపప్డమే కదా? " అంది దెపుప్తునన్టుట్.
అపప్టికే అతను అకక్డ లేడు, "ఏమైపోయాడా?" అని వెనుతిరిగి చూసేంతలో రెండు కపుప్లతో పర్తయ్క్షమయాయ్డు.
"మీరు కాఫీ?" అని ఆమె అంటూ ఉండగానే, "మైకోర్వేవ ఓవెన లో ఎలా కలపాలో కోడలు చూపించింది నినన్నే, అదుభ్తంగా
కలిపాను. దా, డెక మీద కూరుచ్ని తాగుదాం" అంటూ బయటకు దారితీశాడు.
కాలిఫోరిన్యా వాతావరణం ఆహాల్దంగా ఉంది, మెలల్గా వీసుత్నన్ గాలి, చిరు చలిని పారదోలడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ మెతత్ని, వెచచ్ని
ఎండ. ఇదద్రూ డెక మీద కూరుచ్ని మెలిల్గా కాఫీ తాగసాగారు, చినన్ పేల్ట లో బిసక్టుల్నాన్యి మధయ్లో.
"నీ మనసులో ఎముందో చెపుప్ గంగా, ఎందుకీ ముభావం? నీ పర్వరత్నతో మనం ఇకక్డునన్ నాలుగురోజులూ సరదాగా ఉండకుండా
నువువ్ బాధపడుతూ, అందరినీ బాధపెడుతునాన్వు. ఆ విషయమైనా గర్హించావా?" అనాన్డాయన సూటిగా.
" నాకు తెలుసు, మీరు కూడా ననేన్ అంటారు, అందరికీ నేనే కదా లోకువ" అంది ఆవిడ అకక్సుగా.
"చూడు, ఊరికే ఇలా సంభాషణని పకక్దోవ పటిట్సేత్ వచేచ్ లాభమేమీ లేదు, వాడి పెళళ్యి ఏడేళుళ్ దాటుతోంది, వాడూ, భారాయ్ పిలల్లు
ఎంతో ముచచ్టగా ఉనాన్రు, ఈ ఏడేళళ్లో మనం ఇకక్డికి రావడం ఇది మూడోసారి, వాళుళ్ రెండు సారుల్ వచాచ్రు, పర్తీసారీ నీ వరస ఇలాగే
ఉంటోంది. ఎంత సుఖంగా ఉనాన్రో, ఎంత పొందికగా సంసారం చేసుకుంటునాన్రో మనకి తెలియనిదేమీ కాదు, ఎనన్డానికీ, ఎంచడానికీ
ఏమీ లేదు. ఆ అమామ్యి కూడా తనకి వీలునన్ంతవరకూ మనలిన్ ఎంతో సుఖంగానూ, సంతోషంగానూ ఉంచే పర్యతన్ం చేసుత్ంది, ఇంకేమిటి
నీ బాధకి కారణం? మనం చూసిన సంబంధం చేసుకోలేదనన్ ఒకక్ విషయం తపప్ నువువ్ మాతర్ం ఇంత బెంగ పడటానికి మరేమీ లేదు. ఈ
మధయ్ మన పళెళ్టూళళ్లోల్నే ఇవనీన్ ఎంతో సాధారణంగా జరుగుతునాన్యి, అలాంటిది ఈ పెడడ్ పటన్లోల్ వేరే అడగాలా? మనమేమీ
చినన్పిలల్లం కాదు, బొతిత్గా పరిణతి లేకుండా ఇలా పర్వరిస్త్తే బావుంటుందా చెపుప్? ఊరికే వెనకిక్ వెళిళ్పోదామని ఎందుకంత మంకుపటుట్?"
అనాన్డాయన అనునయంగా.
ఆవిడేమీ మాటాల్డకుండా కూరుచ్ంది. ఖాళీ కపుప్లు లోపల పెటేట్ మిష మీద లోపలకి వెళళ్బోతునన్ ఆమెని చెయియ్ పటుట్కుని ఆపాడు.
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"ఆగు. నీ మనసుకొచిచ్న కషట్మేమిటో చెపుప్, వెంటనే వెళిళ్పోదాం అంతేకానీ సరి అయిన కారణం లేకుండా ఇలా అరాధ్ంతరంగా
వెళళ్డం బావుండదు కదా" అనాన్డు.
"మీకు తెలుసు, మీ కనీన్ తెలుసు, అయినా నా నోటితోనే చెపిప్ంచాలని, అంతకంటే ఏమీ లేదు, నినన్ రాతిర్ సహన మీతో మాటాల్డిన
మాటలు నేను వినలేదనుకుంటునాన్రా? పూరిత్గా కాకపోయినా వినాన్ను, నాతో ఎలా వేగాలో అరధ్ం కావటం లేదట ఆవిడకి, అంతేనా?
అవునెల్ండి, అతత్ ఎపుప్డూ శతుర్వే, మామలందరూ మెదలకుండా జాగర్తత్గా ఉంటారు కదా, అందుకే వాళెళ్పుప్డూ మంచివారే. తరతరాలుగా
జరుగుతునన్దే," అంది విసుగాగ్, కరుగాగ్.
పకపకా నవావ్డు ఆ మాటలకి. " అయోయ్, పిచిచ్దానా, అదా నీ అనుమానం. భాష పూరిత్గా రాకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది. ఆ
అమామ్యి నాతో అలా ఏమీ అనలేదు, వాసుకి నాలుగు నెలలు వాషింగ టన లో టైరనింగ ఉంది కదా, అందుకే కదా ఈ సారి మనం కోడలికీ,
పిలల్లకీ తోడుకోసమే ఆరునెలలుందామని అనుకునాన్ము. వాడు వచేచ్వారం బయలుదేరతాడు కదా, అదే నినన్ రాతిర్ తను నాతో చెపిప్ంది.
నువువ్ ఇంకొంచం సంతోషంగా ఉంటే బావుంటుంది, "అతత్యయ్గారికి ఏ పోర్బెల్ం లేకుండా సంతోషంగా ఉంటే అకక్డ వాసుకి కూడా
బావుంటుంది, దానికోసం మనం ఏం చేసేత్ బావుంటుందో మీరు చెపప్ండి మావయాయ్" అని ననున్ అడిగింది. అంది అంతే కానీ నువవ్నన్
అభాంఢాలేమీ కాదు, నీకు ఇంగీల్ష సరిగా రాక అలా అరధ్ం చేసుకునాన్వు. " అంటూ మళీళ్ నవవ్బోయాడు వాతావరణానిన్ తేలిక చెయయ్డం
కోసం.
"నిజంగా అంతేనా? నేనే పోర్బెల్ం అనలేదూ? " అంది అనుమానంగా.
" ఛ , ఛ అలా అనుకునే అమామ్యయితే మనతో ఇంత చకక్గా ఎలా ఉంటుంది? మనతో ఎలా కలిసిపోతుంది? ఆలోచించు. పర్తీ
విషయానికీ రెండు వైపులుంటాయి గంగా, మనం ఏ వైపు చూసుత్నన్మూ అనన్ది ఎంత ముఖయ్మో, రెండు వైపులా చూడడం కూడా అంతే
ముఖయ్ం" అనాన్డు.
"ఏమో, నేనేమీ మీలాగా, మీ కోడలి లాగా చదువుకోలేదు కదా! మీరేం చెపేత్ అది నమమ్డం తపప్ నాకు మరొక దారుందా? ఏవిటో?
అసలు వాడు ఆ కనన్డం అమామ్యిని పేర్మించాను, పెళిళ్ చేసుకుంటాను అనగానే మనం గటిట్గా వదద్ని చెపాప్లిస్ంది, వాడిషట్ం, అలాగే
కానివవ్మనాన్రు, ఇంకేముందీ నావిలువ, ఆరోజే గంగలో కలిసింది ఈ గంగా భవాని పరువు" అంది ఉకోర్షంగా.
జాలిగా చూసాడు ఆమె వైపు. "ఇనేన్ళళ్యినా, ఇంత జరిగినా కూడా నీ ధోరణి గానీ, నీ ఆలోచనలు గానీ మారవా? ఏడేళళ్యినా
ఇంకా నువువ్ మరిచ్పోలేదంటే అంటే అది నీ అమాయకతవ్మో, పిచిచ్తనమో, మొండితనమో అరధ్ం కావడం లేదు గంగా " అనాన్డు కొంచం
కోపంగా.
ఆవిడేమీ మాటాల్డటం ఇషట్ం లేనటుట్గా ముఖం పకక్కి తిపుప్కు కూరుచ్ంది, ఆవిడ పర్సుత్తం ఉనన్ మూడ లో మరేదైనా చెపిప్నా
వినదని గర్హించి, మళీళ్ మాట మారుసూత్,
" మధాయ్హన్ం భోజనంలోకి కోడలు ఏం వండిందో చూడు, ఏదైనా పచచ్డి చేసాత్వా?” అనాన్డు.
ఆవిడ లోపలకి వెళిళ్ంది, వాలు కురీచ్లో కూరుచ్ని ఆవిడ వెళిళ్నవైపే చూడసాగాడు. ఇనేన్ళళ్ కాపురంలో తను అరధ్ం చేసుకోలేనిది
ఇదొకక్టే, ఆవిడది అమాయకతవ్మా? అతిశయమా?
రఘురాం, గంగాభవానిలది గోదావరి జిలాల్లోని ఒక పలెల్టూరు. ఆయన సేట్ట గవరన్మెంట ఉదోయ్గం చేసేవాడు, చాలావరకూ
చుటుట్పకక్ల ఊరల్లోనే పోసిట్ంగ లు ఉండటం చేత సొంత ఊరిలోనే కుటుంబానిన్ ఉంచి, తనే తిరుగుతూ ఉండేవారు.
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మావయయ్ కూతురు గంగాభవాని తో వివాహం, నలుగురు పిలల్లూ, తలిల్తండుర్లతో కలిసిన ఉమమ్డి కుటుంబం, ఆయన జీవితం
చాలా హాయిగా గడిచిపోయింది అనే చెపాప్లి. ముగుగ్రు కూతుళళ్ తరావ్త పుటాట్డని కొడుకు వాసు అంటే ఆయనకీ, భారయ్కీ కూడా కాసత్
గారాబం ఎకుక్వే, ముఖయ్ంగా గంగాభవానికి. గంగ పెదద్గా చదువుకోకపోయినా గానీ చాలా సమరుధ్రాలు, చాలా తెలివైనది, భరత్
దగగ్రలేకపోయినా ఇంటినంతా ఎంతో జాగర్తత్గా నడిపేది. ఆవిడ మొదటినించీ చాలా పటుట్దల కల మనిషి, తన మాటే నెగాగ్లి, తను
అనుకునన్దే జరగాలి, తను ఆలోచించేదే రైటని ఆమె భావన. భరత్నాన్, పిలల్లనాన్, అతత్మామలనాన్ పార్ణం పెడుతుంది, కానీ ఏ విషయం
లోనైనా తన మాట నెగగ్కపోతే మాతర్ం సహించలేదు.
ఆడపిలల్లు ముగుగ్రినీ తమ ఊరోల్నూ, దగగ్రలో ఉనన్ కాలేజీలోల్నూ చదివించారు.
కానీ కొడుకు విషయం వచేచ్సరికి, అతను పటాన్లోల్ ఉండి పెదద్ పెదద్ చదువులు చదవాలని ఆమె ఆశ పడింది. తన చెలెల్లి
కొడుకులూ, అనన్యయ్ పిలల్లూ హైదరాబాదు లాంటి పటాన్లోల్ చదువుకుంటూ, సైట్ల గా ఇంగీల్ష లో మాటాల్డుతూ ఉంటే ఆవిడ మనసు
కొటుట్కుపోయేది.
"ఒకక్డినీ అకక్డెకక్డో ఉంచి చదివించాలి కదా, అమామ్యిలు చదువుకునన్టుట్ వాడూ చదువుకుంటాడు, వాడికి రాసిపెటిట్ ఉంటే
అలాగే గొపప్ చదువులు చదువుకుంటాడు" అనేవాడు రఘురాం.
"అలా మెటట్వేదాంతం చెపప్కండి, నాకు ఒళుళ్ మండిపోతుంది, నా బిడడ్ ఎలాగైనా పెదద్ చదువులు చదివి మహానగరాలోల్ పెదద్ పెదద్
ఉదోయ్గాలు చెయాయ్లి, మావాడు అమెరికాలోనో, లండనోల్నో ఉనాన్డు అంటే ఎంత గొపప్గా ఉంటుంది?

అమామ్యిల చదువులనాటికీ,

ఇపప్టికీ రోజులెంత మారాయి? అందరూ ఫారెన డిగీర్లు తెచుచ్కుంటుంటే మన అబాబ్యి మాతర్ం ఎందుకు వెనక ఉండాలి?" అని వాదించి,
ఒపిప్ంచి వాసుని ఏడో కాల్స లో ఉండగా హైదరాబాదులో చెలెల్లి ఇంటోల్ ఉంచి చదివించింది.
'ఎకక్డో ఆవిడ చెపిప్నదాంటోల్ నిజముంది' అనుకునాన్డేమో అందుకే రఘురాం మరి తరిక్ంచలేదు, కానీ రోజూ తన పెదద్ అరటి ఆకు
పకక్నే, చినన్ ఆకు వేసుకుని కూరుచ్ని, అనన్ం తిని, తనకి నిదర్ వచేచ్వరకూ కధలు చెపిప్ంచుకుంటేనే గానీ నిదర్పోని కొడుకు పకక్న లేని
వెలితి కి ఆయన అలవా టు పడటానికి చాలా కాలం పటిట్ంది.
'అపప్టినించీ వాడికి సెలవులెపుప్డిసాత్రా?' అని ఎదురుచూడటంతోనే సరిపోయేది ఆయనకి.
వాసు బాగా చదువుకుని మంచి కాలేజీలో ఇంజనీరింగ లో చేరాడు, ఆ తరావ్త అమెరికాలో పై చదువులు చదువుకుంటానని
చెపాప్డు, దానికి రఘు ఏదో చెపప్బోతే గంగ వెంటనే అందుకుని
" ఈ రోజులోల్ అందరూ అమెరికాలోల్ చదువులూ, ఉదోయ్గాలూ చేసూత్ ఉంటే మన బిడద్ మాతర్ం ఇకక్డ ఉండి ఏం చేసాత్డు? వాడి
సేన్హితులూ, మన చుటాట్ల పిలల్లూ అందరూ వెళుతుంటే వాడి మనసుకు మాతర్ం అనిపించదూ? మనకేం లేదా, పోదా? వాడికి చదువు
చెపిప్ంచలేమా?" అంటూ ఆయనకెదురు వచిచ్ంది.
"గంగా, అందరూ ఇలాగే ఆలోచిసేత్ మన దేశంలో ఎవరూ మిగలరు? యువతరం అందరూ తాము నేరుచ్కునన్ చదువూ, విజాఞ్నమూ
తమ దేశ అభివృదిధ్కి వినియోగించాలి అనన్ది నా భావన. మోజుతో ముందు వాళళ్ని దూరాలు పంపి ఆ తరావ్త వాళళ్ కోసం కలవరించడం
అనవసరమని నా అభిపార్యం. ఆ తరావ్త నీ ఇషట్ం, వాడి ఇషట్ం" అని మాతర్ం అని ఊరుకునాన్డు.
ఆ తరావ్త కారయ్కర్మాలనీన్ చక చకా జరిగిపోయాయి. వాసు కాలిఫోరీన్యాలో ఒక మంచి యూనివరిస్టీలో సీటు తెచుచ్కునాన్డు,
సాక్లరిష్ప కూడా రావడంతో అతని చదువు హాయిగా సాగింది. అది అవగానే అకక్డే ఉదోయ్గం వచిచ్ందని అతను ఫోన చేసిన రోజు గంగా
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భవానికి ఆనందంతో అనన్ం సహించలేదు, నిదర్ పటట్లేదు. ఊరు వాడా పెదద్ సంబరం చేసింది. ముగుగ్రు కూతుళళ్కీ, కుటుంబాలకీ కొతత్
బటట్లు కొంది. పిండివంటలు చేయించి ఊరంతా పంచింది. వాసు బారసాల తరావ్త, అంత ఘనంగానూ వేడుక చేసింది.
ఇక అపప్టినించీ ఆవిడ ఆలోచనలోల్ మారుప్ వచిచ్ంది. " మన చుటుట్పకక్ల ఎవరూ ఇంత చదువుకో లేదు అది కూడా అమెరికాలో,
వింటునాన్రా? ఇపుప్డింక అమామ్యిల తలిల్తండుర్లు మన ఇంటి ముందు కూయ్ కడతారు. లక్షలల్లోనే కటాన్లూ, లాంఛనాలు" అంటూ
మురిసిపోయేది.
"తపుప్ గంగా! కటన్కానుకలు ఆశించడం, తీసుకోవడం నేరం, అయినా నువేవ్ అంటావు కదా, మనకేం తకుక్వయిందని? మరి
అలాంటపుప్డు వచేచ్ అమామ్యినించి కటన్కానుకలు ఎందుకు ఆశించాలి?" అనేవాడు.
ఆవిడ ఒపుప్కునేది కాదు. " కటన్కానుకలు లేని పెళీళ్, ఒక పెళేళ్నా? నలుగురిలో చినన్తనం కాదూ?" అనేది. అపప్టినించీ వాసు
ఫోన చేసినపుప్డలాల్ తాను సేకరించిన వివిధ సంబంధాల వివరాలనీన్ చెపూత్ ఉండేది.
ఒక రోజు పొదుద్నేన్ వాసు దగగ్రనించి ఫోన.
"ఏమండోయ, అబాబ్యి ఫోన, మీతో ఏదో మాటాల్డాలిట" అంటూ అరిచింది గంగ.
"వాడిని పెళిళ్ సంబంధాలూ, పెళీళ్, అంటూ ఊదరగొటేట్సావా? నాతో మాటాల్డాలంటునాన్డు" అంటూ నవువ్తూ వెళాళ్డు ఫోన
తీసుకోవడానికి.
"మీకెపుప్డూ ననన్నడం తపప్ మరొకటి రాదు, మన ఎరిక లో ఉనన్ నాలుగు సంబంధాల గురించి చెపాప్ను, తపాప్? వయసొచిచ్ంది,
మంచిది చూసి మాటాల్డుకుంటే, వాడు వచిచ్నపుప్డు పెళిళ్ చూపులూ,

అవీ ఏరాప్టు చేసుకుని

ముహూరాత్లు పెటుట్కోవచుచ్" అంది

సంబరంగా.
"కంగారు పడకు " అని ఆమెతో అంటూ
" చెపుప్ నానాన్, ఎలా ఉనాన్వు?” అంటూ కొడుకుతో మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్డు.
"బావునాన్ను నానాన్, ఈ మధయ్ ఎపుప్డు ఫోన చేసినా అమమ్ పెళిళ్ మాటలే చెపోత్ంది" అని ఆగాడు.
"నిజమే, ఏ వయసులో జరిగేవి ఆ వయసులో జరిగితే మంచిదే కదా నానాన్, నీ అభిపార్యమేమిటో చెపేత్ దానిన్ బటిట్ మనం మిగతా
విషయాలు పాల్న చేసుకోవచుచ్" అనాన్డు రఘురాం.
"అదే నానాన్, ఆ విషయమే మీతో చెపాప్లని" అంటూ ఆగాడు.
"అమమ్తో ఎలా చెపాప్లో తెలియలేదు. నేను నా కొలీగ సహన అనే కనన్డ అమామ్యిని ఇషట్పడుతునాన్ను" అంటూ విషయం
నెమమ్దిగా చెపాప్డు.
"ఇపుప్డు అమమ్కెలా చెపాప్లో, మీరే చూడాలి నానాన్!, తన మనసునొపిప్ంచడం నా ఉదేద్శయ్ంకాదు, కానీ చెపిప్ ఒపిప్ంచడం కూడా
నాకు కషట్మే, అమమ్ సంగతి మీకు తెలియనిదేముంది? " అనాన్డు సందిగధ్ంగా.
"సహన చాలా మంచి అమామ్యి నానాన్, వాళళ్ది బెంగుళూరు, నానన్ లేరు, అనన్యయ్, అమామ్ తను, అంతే వాళళ్ కుటుంబం.
రెండేళుళ్గా తెలుసు నాకు, చాలా మంచివాళుళ్ " అంటూ దాదాపు అరగంట సేపు చెపాప్డు.
అతనిన్ మధయ్లో ఆపడం ఇషట్ంలేక ఆసాంతం వినాన్డు రఘురాం.
" మీరే ఎలాగైనా, అమమ్కీ, బామమ్కీ చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి నానాన్, నాకైతే వాళిళ్దద్రికీ చెపేప్ ధైరయ్ం లేదు కానీ సహన తో కాక మరొకరితో
నా జీవితానిన్ ఊహించుకోలేను." అనాన్డు చివరగా.
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" చూదాద్ంలే నానాన్, ఏదో ఒకటి ఆలోచిదాద్ం" అనాన్డు మరేమనాలో తెలియక.
ఎపప్టిలా జాగర్తత్లు చెపేప్సి ఫోన పెటేట్శాడు.

" అయోయ్ అపుప్డే ఫోన పెటేట్శాడా? నేను మళీళ్ మాటాల్డదామని అనుకునాన్ను " అంటూ వచిచ్ంది గంగ. " అయినా మీతో
అంతసేపు ఏం మాటాల్డాడు? పైగా మీరు కూడా గుసగుసలు. ఏవిటో విషయం?" అంది.
ఎలా మొదలుపెటాట్లో తెలియక ఊరుకునాన్డు. 'ఆవులిసేత్ పేగులు లెకక్పెటట్గల అసాధుయ్రాలు' గంగ. "ఏదో ఉంది, మీరు నాకు
చెపప్టం లేదు" అంటూ మొదలు పెటేట్సరికి ఇక తపప్దని నెమమ్దిగా విషయం చెపాప్డు. విషయం తెలిసిన వెంటనే భదర్కాళే అయింది గంగ.
"అలా అనాన్డా? నిజమేనా? నాతో వేళాకోళం ఆడుతునాన్రా? అసలిలాంటిది మన ఇంటా వంటా ఉందా?" అంటూ మొదలు
పెటిట్ంది.
"అబాబ్, గంగా ఊరుకో, ఏదైనా వినగానే ఎగిరి మీద పడకుండా ఆలోచించి నిదానంగా మాటాల్డటం మంచిది కదా," అనాన్డు
రఘురాం.
"మీకసలేమీ తెలీదు, ఆ పిలెల్వరో వీడు ఎరర్గా అందంగా ఉనాన్డని చూసి పడేసి ఉంటుంది, ఈ ఆకరష్ణలు వయసులో ఉనన్పుప్డు
మామూలే, వాడు వచాచ్కా, నాలుగూ చెపిప్, నచచ్ చెపితే మన దారికొసాత్డు చూడండి" అంది.
" వాడి మాటలు చూసేత్ నాకలా అనిపించడంలేదు గంగా, నువువ్ ఎకుక్వ ఆశలు పెటుట్కోకు, ఇకక్డే ఉండి చదువుకుంటాననాన్,
బలవంతంగా నాలుగు మాటలు చెపిప్ పటన్ం పంపినపప్టి చినన్పిలాల్డు కాదు వాడిపుప్డు, ముపైఫ్ దగగ్రపడుతోంది వాడి వయసు, వాడికేం
కావాలో? వాడి జీవితం ఎలా ఉండాలో బాగా తెలిసిన బాధయ్త కల యువకుడు" అనాడు రఘురాం నిజాయితీగా.
అపుప్డేమీ మాటాల్డకపోయినా వాసు ఇండియా వచిచ్నపుప్డు చాలా గొడవచేసింది గంగ. బెదిరించింది, బతిమాలింది అయినా వాసు
సునిన్తంగానే చెపిప్నా,

తన మాటమీదే ఉండిపోయాడు. తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ ఇషట్ంలేని పెళిళ్కి ఒపుప్కోవలసి వచిచ్ందావిడకి. పైకి

చెపప్కపోయినా ఆ విషయానన్ంత తొందరగా మరిచ్పోలేకపోయింది గంగ. దానివలల్నే వీలునన్పుప్డలాల్ కొడుకు ఎదుటా, భరత్ ఎదుటా తన
అసంతృపిత్నీ, కోపానీన్ పర్దరిశ్సూత్నే ఉంటుంది.
పేరుకు తగగ్టేట్,

సహన చాలా మంచి పిలల్, సహనం కలది.

తమ పెళిళ్ పటల్ అతత్గారికునన్ వయ్తిరేకతని గర్హించలేనంత

అమాయకురాలు కాదు. అందుకే చాలా జాగర్తత్గా ఉంటుంది ఆవిడతో, ఆమెకి నచిచ్నటుట్ వయ్వహరిసూత్, వీలైనంత సేన్హంగా ఉండడానికి
పర్యతిన్ంచేది. గంగా భవాని మాతర్ం తన మూడ ఎలా ఉంటే అలా పర్వరిత్ంచేది. పేర్మగానే ఉనన్టేట్ ఉంటూ మధయ్ మధయ్లో తన కోపానీన్,
చికాకునీ పర్దరిశ్సూత్నేఉండేది. కానీ అది ఇంటోల్ వారి వదద్ మాతర్మే కావడం వారి అదృషట్ం. ఇతరుల దగగ్ర మాతర్ం ఎపుప్డూ కొడుకూ,
కోడలూ, పిలల్ల గురించి గొపప్గా చెపూత్ ఉండే భారయ్నెలా అరధ్ం చేసుకోవాలో తెలీడం లేదు రఘురాంకి. అయినా సహన పటిట్ంచుకునేది కాదు
కనక ఇదద్రి మధాయ్నా ఎపుప్డూ పెదద్గా గొడవలు రాలేదు. వారి పెళైళ్న రెండేళళ్కి కవలపిలల్లు హిమజా, హితేన పుటాట్రు.
"నాకు నాలుగు నెలలు వాషింగట్న లో టైరనింగ ఉంది నానాన్, సహనకి సెలవు లేదు, నాకు కూడా వారానికో, రెండు వారాలకో వచేచ్
వీలుండదు, పిలల్లకీ సూక్ల, మీరిదద్రూ రాగగిలితే వాళళ్కి కొంత సాయంగా ఉంటారు కదా, మీకు వీలవుతుందా?" అని అడిగాడు వాసు
ఒకనాడు ఫోన లో.
"అదేమిటార్, నువవ్ంతగా అడగాలా? మాకికక్డ పెదద్ పనేమీ లేదు, నేను మొనేన్ రిటైర అయాయ్ను కదా, తపప్కుండా వసాత్ం"
అనాన్డయన వెంటనే.
" వాళళ్మమ్ రానందా? వాడు లేకుండా మనమెందుకు వాడింటోల్?” అని గునిసింది గంగ.
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"అలా మాటాల్డతావేం గంగా? పిలల్లకి అదీ ఎదైనా అవసరం ఉంటే ఒకరికొకరం, మనిదద్రం ఉండడం మంచిది కదా? పైగా ఆవిడ
తన సూక్ల పనులోల్ బిజీ గా ఉంటారు కూడా" అనాన్డు.
"అవును, అందరూ చదువుకునన్వారూ, బిజీగా ఉండేవారు, నేనొకక్దానేన్" అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోయి ఆయన కోపానిన్ చూసి
ఆగిపోయింది.
అలా జరిగింది వారి పర్యాణం. ఎంత సమాధానపరుచుకునాన్ ఆవిడకి వాసు లేకుండా అకక్డ ఉండడం ఇషట్ం లేదు, అందుకే ఏదో
ఒక వంకన వెనకిక్ తొందరగా వెళిళ్పోదామని ఆలోచనలు చేసోత్ంది. వాసూ, రఘురాం కూడా అది గర్హించినా పటట్నటుట్ ఊరుకోవడం
మరింత కోపంగా ఉందావిడకి. పిలిల్ మీదా, ఎలక మీదా పెటిట్ ఏదో ఒక సాకు తెదాద్మని చూసోత్ంది. మూడు రోజుల కిర్తం కోడలు భరత్తో
అనన్ మాటలు సగం వినీ, వినకా అదొక పెదద్ కారణంగా అలక సాధిసోత్ంది అపప్టినించీ.
"సరిగాగ్ చూడని కొడుకూ, కోడళుళ్ంటే బాధపడతారు ఎవరైనా, ఏదో మనసులో పెటుట్కుని ఇలా అనుక్షణం తను బాధపడుతూ,
అందరినీ బాధ పెటేట్ భారయ్ ఎపప్టికి మారుతుందో? వెనకిక్ వెళిళ్పోదాం అని గటిట్గా ఏడిచ్ గొడవ చేసేత్ తను, వాసూ మాతర్ం ఏం
చెయయ్గలరు?" అనుకునాన్డు.
ఇంతలో భోజనానికి పిలిచింది గంగ. ఆలోచనలోల్ంచి బయటకి వచిచ్న అతను అనయ్మనసక్ంగానే భోజనం చేశాడు.
మరాన్డు శనివారం. వారమంతా ఉరుకులూ పరుగులతో అలిసిపోయి, నిదర్పోయిన ఇలుల్ తీరిగాగ్ మేలొక్ంటోంది.
" చూశారా? పొదుద్నేన్ ఎవరూ నిదేర్ లేవరు? మనం ఊరు తెలాల్రకుండా నిదర్ లేచి చుకక్లు లెకక్పెటాట్లి" అని మొదలుపెటిట్ంది గంగ.
" ఉష, లేసాత్రులే, ఈరోజు సెలవు కదా" అని ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ రఘురాం పరుగున తమదగగ్రకొసుత్నన్ మనవలిన్ చూసి ఆగి,
నవావ్డు.
" అరే అపుప్డే నిదర్ లేచారా? ఈ రోజు శనివారం కదా " అంటూ ఉండగానే.
" ఉష తాతయాయ్, నానన్మామ్, మాకు పొదుద్నేన్ మీ ఎయిర లైనస్ వారిదగగ్రనించి ఫోన వచిచ్ంది, మీ బేగేజ మిస అయిపోయిందిట,
మీరెలా వెళతారు ఇండియాకి ? " అంది ఐదేళళ్ చినాన్రి హిమజ నడుం మీద చేతులుంచుకుని.
వెనకే, నోటిమీద చెయియ్ ఉంచుకుని నవువ్ ఆపుకోవడానికి అషట్కషాట్లు పడుతునాన్డు హితేన.
వాడి నవువ్ చూసిన హిమజ చిరాగాగ్ "హుష" అని ఒకసారి కసిరి, " నిజం తాతయాయ్, మీరు మీ రూం పకక్న కోల్సెట లో పెటుట్కునన్
సామానుల్నాన్యేమో చూడండి " కావాలంటే అంది, ఎటో వేలు చూపిసుత్నన్ హితేన చెయియ్ ని వెనకిక్ లాగుతూ.
మనవలేదో ఆట ఆడుతునాన్రని అరధ్ం అయిన రఘురాం
"అదేవిటరార్? మేమింకా పేల్న అయినా ఎకక్లేదు కదా? మరి బేగేజ ఎలా మిస అయింది? " అనాన్డు నవువ్తూ.
"అలా కాదు తాతా, ఇది వినండి అంది " ఐదేళళ్ హిమజ.
" చెపప్ండి మేడం!" అనాన్డు చేతులు కటుట్కుంటూ.
" మీరు సికస్ మంతస్ ఉంటామని వచాచ్రు కదా యూ. ఎస కి. మరి టూ మంతస్ లోనే వెళిళ్పోతునాన్రని

ఎయిర లైనస్ వాళళ్కి

తెలిసిపోయింది, అందుకే మీ బేగేజ మిస అయింది" అంది హిమజ పెదద్ ఆరిందాలా, నాటకంలో తన పోరష్న అయింది, అనన్టుట్ గటిట్గా
ఊపిరి పీలుచ్కుంది..
"ఒహో, అలాగా, మరైతే మేము వెళుత్నన్టుట్ వాళళ్కి అపుప్డే ఎలా తెలిసిందిట? మనం ఇంకా టికటస్ కూడా బుక చెయయ్లేదు కదా,
వీలెల్వరో చాలా తెలివైనా వాళళ్లా ఉనాన్రు సుమా " అనాన్డాయన.
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"అవునవును, యూ ఆర రైట" అంది తొందరగా

సగం మనవల వచీచ్ రాని తెలుగులోనూ, మిగతా సగం ఇంగీల్ష లోనూ జరుగుతునన్ ఆ సంభాషణ అరధ్ం అయీయ్ అవనటుట్గా ఉంది
గంగాభవానికి. మెలిల్ మెలిల్గా అరధ్ం చేసుకుంటోంది.
"నిజమే కదా, ఇపుప్డెలా వెళతాం? మీ నానన్మమ్ అనిన్ మంచి చీరలు తెచేచ్సుకుంది కదా, అకక్డ పాత చీరలు తపప్
కటుట్కోవడానికేమీ లేవు, నేనేమో ఉనన్ డబుబ్లనీన్ తెచేచ్సుకునాన్ను, టికక్టల్కీ అదీ, ఇపుప్డెలాగబాబ్?" అని ఆలోచనలో పడాడ్డు రఘురాం. .
పసిపిలల్ల అమాయకతవ్ం మనసుని తడుపుతునాన్ ఆమె ఊపిరి ఉగగ్బటుట్కుని చూసోత్ంది.
"అవును కదా,

అందుకే కదా మేము చెపేప్ది, మీరిదద్రూ ఆరునెలలూ ఇకక్డే ఉంటే, డాడీ తో చెపిప్

ఎయిర లైనస్ వారితో

మాటాల్డమనవచేచ్మో, అమమ్ని అడిగి వసాత్ను" అంటూ లోపలకి తురుర్మంది తూనిగలా హిమజ.
హితేన మాతర్ం ఒక చెయియ్ నోటి మీదా, మరొక చెయియ్ పొటట్మీదా, ఉంచుకుని నవావ్పుకోలేకా, విషయానిన్ దాచలేకా
సతమవుతునాన్డు.
"టైర చేసాత్ను అనాన్రు డేడీ" అంది హిమజ. తను కూడా కంగారు పడడ్టుట్ నటించసాగాడు రఘురాం. పిలల్లు కూడా తాత పకక్న
చేరి తలమీద వేలు పెటుట్కుని ఒకరు, గడడ్ం కింద చెయియ్ పెటుట్కుని మరొకరూ కూరుచునాన్రు. ఎంతో ముచచ్టగా ఉనన్ ఆ తతంగానిన్
చూసుత్ంటే అపర్యతన్ంగానే, గంగా భవాని పెదవులమీద చిరునవువ్ వచిచ్ చేరింది.
"నెకస్ట్ వీక నానమమ్ బరత్ డే అని అమమ్ చెపిప్ంది, దానికోసమని ఎరర్ చీర కొనుకుక్ంది అని చెపిప్ంది కదా, ఇపుప్డు బేగేజ లేదు కదా
మరి అది ఎలా కటుట్కుంటుంది?" అలల్రిగా అడిగాడు రఘురాం మనవలని.
"ఆ తాతా, నాదొక ఐడియా. వన మినట" అంటూ గదిలోకి పరిగెతాత్డు హితేన. వెళిళ్నవాడు రెండు క్షణాలోల్ తిరిగి వచాచ్డు,
వాళళ్ అమమ్ది ఎరర్ చునీన్ ఉంది వాడి చేతిలో.
"చూడు తాతా, ఇది అమమ్ది, అయినా నానన్మమ్కి ఇమమ్ని చెపప్చుచ్లే, ఇసుత్ంది, ఇది కూడా రెడ కలరే కదా, ఇది కటుట్కోవచుచ్
నానమమ్, మనం కావాలంటే మేచింగ కేక " లిటిల రెడ రైడింగ హుడ' కేక తేవచుచ్, షీ విల బీ హేపీ " అనాన్డు సంబరంగా. అధాటుట్గా
వాడిని ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు రఘురాం.
"చీ, పిచీచ్, నానమమ్ లిటిల కాదు, బిగ! సొ ఇట హాస టు బీ బిగ రెడ రైడింగ హుడ" కేక అని సరిదిదిద్ంది హిమజ. " అంటే
తెలుగులో పెదద్ అని ఉండాలి కదా తాతా " అని అడిగింది తాతని.
ఆ పసి మనసుల పసిడి తనపు అమాయకతావ్నిన్ చూసుత్నన్ గంగా భవానికి నవావ్గలేదు. వాళళ్ వెనకే కొడుకు బెడ రూం ముందరునన్
వాకిన కోల్సెట కునన్ కరెట్న కిందనించి తమ ఇదద్రి సూట కేసుల చకార్లు కనిపిసుత్నాన్యి ఆవిడకి సప్షట్ంగా.
అవునవును. "బిగ రెడ రైడింగ హుడ' బావుంది ఐడియా "వెంటనే ఒపుప్కునాన్డు హితేన.
వాడా మాట అనగానే ఒకక్ ఉదుటున మనవలిదద్రినీ దగగ్రకి తీసుకుంది గంగాభవాని.
"మేమంటే ఎంత పేర్మరార్ మీకు బంగారాలూ" అని మాతర్ం అనగలిగింది, కాటుక పెటిట్న ఆమె కనున్లోల్ కనీ కనిపించని నీటి తెర.
" మేమెకక్డికీ వెళళ్డంలేదులే, మా పెటెట్లు ఇచేచ్సాత్రేమో అడగమనండి మీ అమమ్ని" అంది కూడా.
"ఏ, " అంటూ నానమమ్కి ముదుద్లు పెటాట్రు ఇదద్రూ.
"హిమా, వాట ఈజ హాపెనింగ? పొదుద్నేన్ నానన్మామ్ వాళళ్ని టర్బుల చేసుత్నాన్రా?" అంటూ వచిచ్ంది సహన.
"లేదమామ్, వాళేళ్మీ అలల్రి చెయయ్డం లేదు, ఊరికే సరదాగా ఆడుకుంటునాన్ము" అంది గంగా భవాని మనసూప్రిథ్గా.
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అలా అంటునన్ అతత్గారివైపు వింతగా చూసూత్ మావగారిని కళళ్తోటే అడిగింది " విషయమేమిటి?" అని.

"మరేమీ లేదమామ్, ఇనేన్ళుళ్గా బెటుట్ పోతునన్ మీ అతత్యయ్ ఆ పొరలు తొలగించుకుని బయటపడుతోంది, ఆవిడేమైనా
సామానయ్మైనదా? సాకాష్తూత్ గంగాభవాని.
అలనాడు భగీరధ పర్యతాన్నికి మాతర్మే, మాటవిని నేలజారింది ఆ సురగంగ. ఇనాన్ళళ్కి తన మనవల పేర్మాభిమానలకి
మనసుకరిగి నీరవుతోంది ఈ గంగ. అంతే!
ఒకసారి కరగడమంటూ మొదలుపెడితే పేర్మానురాగాలు కురిపించడమే తెలిసిన మన ఊరి గంగమామ్ మీ అతత్యయ్. మనసులో
ఏనాటినించో ఘనీభవించిన పేర్మానురాగాలు పూరిత్గా చూపడానికి అడుడ్గా పెటుట్కునన్ పటుట్దలా, బెటుట్సరీ లాంటి తెరలు చెదరి, కరిగి
నీరవుతునన్ మంచుపరవ్తమమామ్, ఈ మంచుకొండ వారి ఆడపడుచు" అని కళళ్తోనే చెపాప్డు.
వచేచ్వారం అందరూ వాసుని టైరనింగ కోసం వాషింగట్న ఫైల్ట ఎకిక్ంచారు.
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