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- 15వ కథ - 
    
మాట ఇవవ్డం,  ఇచిచ్న మాట నిలబెటుట్కోవడం అంత తేలిక కాదు.  మా నానన్కు ఒక మాట ఇచాచ్ను. అది తపాప్నో లేదో చివరోల్ 

మీకు తెలుసుత్ంది. 
PPP 

పని మనుషుల పేరుల్ రంగమమ్ అని, పులల్మమ్ అని ఉండకక్రేల్దనీ, టీవీలోల్, సినిమాలోల్ చూపించే యాస భాష వాళుళ్ మాటాల్డరనీ నాకు 
చాలా రోజుల కిర్తమే జాఞ్నోదయమైంది.  ఆరోజులోల్ మా ఇంటోల్ నిశచ్ల పనిచేసుత్ండేది.   

      నిశచ్ల పనిలోకి రాకముందు వాళళ్ అమమ్  యశోద  చేసుత్ండేది. యశోద సూపర ఫాసట్.  వేగం ఎకుక్వ , శుభర్ం తకుక్వ. 
అరగంటలోనే పనంతా అవగొటేట్సి పకిక్ంటికెళిళ్పోయేది. ఎనిన్ంటికొసుత్ందో తెలియదు కానీ నేను మధాయ్నన్ంఏ మూడింటికో  భోజనానికి 
వసుత్ంటే అపుప్డు తను కూడా భోంచేసూత్ కనిపించేది.  

 కొనాన్ళళ్ తరావ్త వాళల్మామ్యిని తెచిచ్ మా ఇంటోల్ పనికి పెటిట్ంది. కొతత్ పనమామ్యి అంటే నాకు గుండెలో గజిబిజి అవుతుంది. 
అనీన్ మొదటినుండీ నేరాప్లి.  

 నిశచ్ల కు పాతికేళళ్ని వాళళ్మమ్ చెపిప్ంది కానీ చూటాట్నికి పదెద్నిమిదేళళ్లాగా కనిపించేది. ఆ అమామ్యికి పెళళ్యిందట. 
భరత్ యాతార్ సెప్షల బసుస్లకు  డైరవర గా చేసాత్డని, కటన్ం డబుబ్ బాకీ పడడం వలన ఈ పిలల్ని అతత్గారు కాపురానికి తీసుకెళళ్లేదనీ  
చెపిప్ంది.    కొతత్గా చేరిన నిశచ్లకి  శుభర్ం అనన్ పదానికి నిరవ్చనం తో మొదలు పెటిట్ , తవ్రలో వాయ్సాలు కూడా రాయించేయాలనీ చీర 
చెంగు నడుము చుటూట్ గటిట్గా బిగించాను.  

 నిశచ్ల,  పేరుకు తగగ్ మనిషి. చూపు ఎకక్డో ఉండేది. ఎకక్డ కూరోచ్బెడితే అకక్డే పాతుకుపోయేది. నేనొచిచ్ "తవ్రగా 
కానీయ" అని అరవకపోతే,  సూప్నునొక సంవతస్రం పాటు తోమగల నేరప్రి.   తన కేది తోసేత్ అదే పని తపప్, నేను వేరే పనిచెపేత్ చేసేదే 
కాదు. మొదటోల్ దానికేదో పొగరనీ , అందుకే నా మాట వినడం లేదనీ అపారథ్ం చేసుకునాన్. తరావ్తత్రావ్త తెలిసింది దాని పదధ్తి.  

 చీపురు పటిట్ టీవీ ముందు నుంచుంటే ఆమెనకక్ణుణ్ంచి కదిలించడం ఎవరివలాల్ కాదు. సోఫాలో కూరుచ్ని పాప కారన్ బొకుక్ 
తునన్ పిలాల్డితో, పోర్గార్ం విశేషాలు  చరిచ్సూత్ నుంచునేది. వాడు అపప్టికి మూడోకాల్సు చదువుతునాన్డనుకుంటా.  

 నేను పనికి వెళూత్, “అంటుల్ తోమేసెయియ్.  ఆ తరావ్త ఇలల్ంతా ఊడిచ్ తుడిచేసెయియ్.  ఆ తరావ్త అనన్ం తిను. రాంపీకి కూడా 
అనన్ం పెటుట్. అపప్టికి డాబా మీద ఆరేసిన బటట్లెండిపోతాయికదా. అవి మడతలు పెటుట్.” అని ఇలా చెపిప్ వెళేళ్దానిన్.  
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       నేను సాయంతర్ం ఇలుల్ చేరే సరికి  సూక్లు యూనిఫాం విపప్కుండా, పిలాల్డు టీవీ ముందు కూరుచ్ని ఉండేవాడు. నిశచ్ల కూడా 
వాడితో పాటు కూరుచ్ని టీవీ చూసుత్ండేది.  ఇదద్రూ ఒకరి కొకరు దోసుత్లయాయ్రు. పని చెయయ్మని చెపేత్ నిశచ్లకనాన్ ముందు , వీడు 
శోకాలు తీసేవాడు. వాళిళ్దద్రికీ, మా కుకక్ కూడా తోడయియ్ంది.  

“అమామ్ , మేము డాగీని వాకింగ కు తీసుకెళాత్ం.” 
వాకింగ అనగానే కుకక్ వచిచ్ గొలుసెకక్డుందో వెతుకుక్ని తెచుచ్కుంది.  
నిచచ్లా రా అంటే ఏ పనిలో ఉనాన్ సరే గభాలన్ దానిన్ వదిలేసి చేతులు తుడుచుకుని వరండాలో నుంచుంది.  
నిశచ్ల కూడా వాడితో వెళళ్డానికి రెడీ అవడం చూసి ,  
"ఏయ, నువెవ్కక్డికే?" 
"బాబు కు తోడమమ్గారూ" అని చెపిప్ నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండానే బయటకు వెళిళ్ కాళళ్కు చెపుప్లేసుకుంటోంది.  
"బాబూ, నువొవ్కక్డివే డాగ ని తీసుకెళుల్. నిశచ్ల వెళేత్ ఇంటోల్ పనెవరు చేసాత్రు?" 
"అమామ్, పీల్జమామ్, ఇపుప్డే వచేచ్సాత్ం. పీల్జమామ్" అని గడపదాటి లోపలికొచిచ్ ననున్ బతిమాలుతునాన్డు.  
బయట నిలుచ్నన్ నిశచ్ల వంక చూసుత్నాన్. మా ఇదద్రి మధాయ్ గొడవతో   తనకేమీ సంబంధం లేనటుట్ ఎటో చూసూత్  నిలబడింది.  
విసురుగా వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయాను.  
వసూత్ వసూత్ చికెన తీసుకొచాచ్ను. సింక లో బండెడు అంటుల్నాన్యి. వాటి నుండి నాకవసరమైనవి 
నాలుగైదు తోముకుని అనన్ం , కూరా , చారూ చేసేదాద్మని హడావుడి పడుతునాన్. బయట వాచ మేన ఫౌంటైన దగగ్ర లైటుల్ వేశాడు. 

హోం వరుక్లు చేసుకునే టైం అయిందేమో అపారట్ మెంట లో పిలల్లెవరూ కనిపించడం లేదు. .  
     వీళెళ్టు పోయారో అంతులేదు. అనన్ం అయిపోయింది. చికెన ఇంకా పూరిత్గా ఉడకలేదు. ఇంకా ఓ పదినిముషాలు పొయియ్మీదే 
ఉండాలనుకుంటుండగా వచేచ్శారు. కుకక్ ఎపుప్డూ లేనంత సంతోషంగా నా దగగ్రకొచిచ్ంది.  వంటింటోల్ చికెన వాసనలు తనకు బాగా 
నచాచ్యని, ఆ రోజు వాకింగ తనకు గొపప్ అనుభూతినిచిచ్ందనీ తోకూపుతూ తన సంతృపిత్ని వెలిబుచిచ్ంది.  

'సంబడమే'  అని మనసులో అనుకుని  
"ఒరేయ, ఇంతసేపూ ఎకక్డికెళాళ్రార్?" అని నేను కోపగించుకునే లోపల 
"ఆయ.. చికెనూ..నిచచ్లా మమీమ్ చికెనొండుతుంది. అయిపోయిందా? తాంకస్మామ్" అంటూ వంటింటోల్కొచాచ్డు. మటిట్కొటుట్కు 

పోయిన సూక్ల యూనిఫాం. వాషింగ పౌడర పర్కటనలో పిలాల్డి అవతారంతో వాణిణ్ వంటింటోల్ చూడగానే నాకు మండి పోయింది. 
“సాన్నం చేసి రా”   వాణిణ్ కసిరి,  
“నిశచ్లా? నువువ్ కుకక్ కి సాన్నం చేయించు” అనాన్ను . 
సాన్నం అనన్ పదం వినగానే కుకక్ దీవాన కింద దూరింది.  
“అమమ్గారూ, నినేన్గా రాంపీకి సాన్నం చేయించాము.  రాతిర్ పూట చేయిసేత్ , జలుబొసత్ది”  అని తన వాదన వినిపించింది నిశచ్ల.  
“సరే, నువువ్ అంటుల్ ఎపుప్డుతోముతావూ,  ఇలెల్పుప్డు శుభర్ం చేసాత్వూ, అసలింటికెపుప్డెళాత్వూ ?” అనాన్ను.  
నిశచ్లంగా ఏమీ మాటాల్డకుండా నా కళళ్లోకి చూసూత్ ఉంది.  
ఇంతలో బాబు సాన్నం చేసి వచిచ్ “అమామ్,  మా ముగుగ్రికీ చికెనేసి అనన్ం పెతుత్” అనాన్డు .  
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‘ట’ పలకడం వొసేత్, అయయ్గారింకెంత అధికారం ఒలకబోసాత్రో?  
“వేదనన్ం లో చికెనేసుకుంటే బాగుంతది.” అని నిశచ్లకు చెపుత్నాన్డు.  
సాన్నగండం దాటేశామని నమమ్కం చికాక్క,  కుకక్ బయటికొచిచ్, చికెన కావాలని తోకూపింది.   
కుకక్ తన పేల్టు దూరంగా హాలోల్ ఒక  మూలకు జరుపుకుని తింటోంది. దాని చికెనెవరో కాజేసాత్రని భయం.  వీళిళ్దద్రూ టీవీ 

ముందు కూరుచ్ని భోంచేసుత్నాన్రు.  
ఇలల్ంతా చూసేత్ విసుగాగ్ ఉంది. నిశచ్లకదేం పటిట్నటుట్ లేదు. బాబుతో కూరుచ్ని టీవీ లో వచేచ్ పోర్గార్ం గురించి చరచ్లో 

మునిగిపోయింది.  
నేను సాయంతర్ం ఓపీ చూదాద్మని వెళూత్ వెళూత్ నిశచ్లను హెచచ్రించాను.  
“నువువ్ తవ్రగా తెమిలి ఇంటికెళుళ్. నేనొచేచ్సరికి ఇలుల్ అదద్ంలా ఉండాలి.”  గంభీరంగా దానితో పలికి  
“ఆ హోం వరక్ అదీ చేసి పడుకో. రేపొప్దుద్నేన్ పెటొట్దుద్.” వీడికూక్డా ఒక సూచన పారేశా. 
వాళిళ్దద్రూ ఏ హామీ ఇవవ్లేదు. అయినా నేను బయటికొచేచ్శా. 
నేను హాసిప్టల నుండి రాతిర్ పదకొండింటికి వచేచ్సరికి  నిశచ్ల, బాబూ ఇదద్రూ హాలోల్నే నేలమీద చెరో పకక్న పడి నిదర్పోతునాన్రు.  

వాడి సూక్లు బాగ , బుకస్ అనీన్ చిందర వందరగా పడేసి ఉనాన్యి. కుకక్ పదధ్తిగా తన బెడ మీద నిదర్పోతోంది. టీవీ ఒకక్టే మెలకువగా 
ఉంది.  

వంటిలుల్ నేను వెళిల్నపుడు ఎలా ఉందో అలానే ఉంది.  
వాళుళ్ తినేసిన పేల్టుల్ , కోక బాటిలస్ అదనపు అలంకరణ.  

PPP 
ఆ రోజు ఆదివారం. 
ఆదివారం పొదుద్నేన్  నేనూ బయటికెళళ్ను, వాడూ సూక్లుకెళాళ్లిస్న పని ఉండదు. నేను సోఫాలో పేపర చదువుతుంటే నిదర్కళళ్తో 

వచిచ్ వళోళ్ కూరుచ్ని నిదర్ కంటినూయ్ చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. వళోళ్నుండి జారిపోకుండా సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ ఏవో తంటాలు 
పడుతునాన్డు.  

కాసేపు వాడి జుటుట్ని  ముదుద్ చేసి,  
“నానాన్, పరిమళా ఆంటీ వాళిళ్ంటికెళిళ్, నేను రమమ్నాన్నని యశోదని పిలుచ్కురా” అనాన్ను. 
“నిచచ్ల వాళళ్ మమీమ్నా?”  
“అవును.” 
“ఎందుకు?” 
“జీతం ఇదాద్మనీ” 
“నిచచ్లకియియ్” 
“ దానికి లెకక్పెటుట్కోవడం రాదు” 
“నేను కౌంత చేసాత్.” 
“చెపిప్న మాట విను, ఫో..” 
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“నాకు నిదరొసత్ంది.” 
 నా వళోళ్  నిదర్పోడానికి తంటాలు పడుతునాన్డు. ఒక నిముషం తరావ్త ఉలికి పడి లేచాడు.  
“అమామ్ , నిచచ్లిన్ సాలరీ ఇచిచ్ పంపేసాత్వుకదా”  అనాన్డు అనుమానంగా.  
ఇంతలో నిశచ్ల వచిచ్ంది. ఇదద్రూ కలిసి కుకక్ని తీసుకుని ఆదివారం ఉదయం పదింటికి విహారానికెళాళ్రు.  
వాళళ్టు వెళళ్గానే,  పరిమళ నంబర కనుకుక్ని  ఫోన చేసి ఒకసారి యశోదని పంపించమనాన్ను. 
యశోద రాగానే వీలైనంత కోపంగా విరుచుకు పడాడ్ను. 'నాకు ఇంటోల్ పని కుదరడం లేదు. నీ పిలల్కు శర్దధ్లేదు. నువేవ్రా” అని రెండు 

ముకక్లు చెపప్డానికి బదులు నుంచోబెటిట్ కడిగేశాను. ఇలెల్లా తయారయిందో,  అంటెల్లా పడేసి ఉనాన్యో , బటట్లెలా చిందరవందరగా 
ఉనాన్యోచూడమని 

 లోపలికి తీసుకెళిళ్ మరీ చూపించాను. ఇంటి శుభర్తపై నాకునన్ పాషన వివరించాను.ఇలుల్ చూసుకోవడానికి అడుగడుగునా 
అడుడ్పడుతునన్ నా  పొర్ఫెషనలిజం,  మరికొనిన్ కారణాలు ఉటంకించాను. అనిన్ రసాలు కలబోసి , ఆ సైట్ల లో, నా టైప చిందులు 
తొకాక్ను.  

గలగలా మాటాల్డే యశోద మౌనంగా గోడకానుకుని నుంచుంది. 
“దానికసలు పని రాదు. చెపుప్, నువొవ్సాత్వా రావా?” 
ఇంతలో  నిశచ్ల, బాబు, కుకక్ షికారు నుండివసుత్నన్ అలికిడి అయింది. ఇదద్రూ పిచిచ్నవువ్లు నవువ్కుంటూ  లోపలికొచాచ్రు. 
ఇంటోల్కి రాగానే కాళళ్కునన్ చెపుప్లు రెండు వేరు వేరు దికుక్లలో పడేటుల్ విసిరి ,  
“అమామ్ నిచచ్ల బలే నవివ్పిసత్ందమామ్” అంటూ  పొటట్పటుట్కుని  పడీ పడీ నవుతునాన్డు.  
ఇంటోల్ సీన కాసత్ సీరియస గా ఉండడం గమనించి సైలెంట గా నా పకక్కొచిచ్ నిలబడాడ్డు.  
“ఈ పిలల్ చూసేత్ వెరిర్బాగులిద్. ఈ తెలివి తకుక్వదానిన్ ఎవరింటో బడితే ఆళిళ్ంటో పనికి పెటట్లేనాయె. మీరైతే కాసత్ కడుపులో 

పెటుట్కుంటారని. ఆళళ్ అతత్గారోళుళ్ కాపరానికి తీసుకెళేళ్వరకూ కాసత్ మీ దగగ్రే చెయయ్నియయ్ండమామ్. అవసరమైతే నేనూ ఓ చెయేయ్సాత్.  " 
యశోద చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. చెపిప్ కళూళ్ ముకూక్ చీరకొంగుతో తుడుచుకుంటోంది 

యశోద అలా ఏడవడం చూసి, బాబు పెదద్,పెదద్ కళళ్తో ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. 
"ఏం చేసాత్డు వీళాళ్యన ?"  
"యాతర్ల బసుస్మీద డైరవరమామ్. ఇంటిపటుట్న ఉండడు. శబరిమల, తిరపతి, కాసీ ఇటాట్ మనుషులిన్ బసుస్లో తీసికెళత్ంటాడు. 

నెలకోపాలి ఇంటికొసేత్ గొపేప్. వచిచ్నా దీని మొకం చూడనీయదు అతత్ రాకాసి. ” 
అని చెపూత్నే ఇంటోల్ చిందరవందరగా ఉనన్ వసుత్వులనీన్ తీసి సరుద్తుంది. నిశచ్ల తనకేం పటట్నటుల్ బాబు రూంలో  అటూ ఇటూ  

తిరగడం చూసి  
 “ఏంటే ఇలల్ంతా ఈ లెకక్న పెటాట్వూ? అమమ్గారనెనన్ని చేసుకుంటారు, పని చెయయ్కపోతే ఎటాట్?” అంటూ నిశచ్లను కేకలేసింది 

యశోద.  
వాళళ్మమ్ మాటలకు నిశచ్ల ఏడుసూత్ కూరుచ్ంది.  
నిశచ్ల ఏడుసుత్ంటే, మా వాడికి నామీద వలల్మాలిన కోపమొచిచ్ంది. నాదగగ్రకొచిచ్, నాకే వినబడేటటుల్ నా చెవిలో “అందరీన్ 

ఏడిపిసాత్వు. పిచిచ్ మమీమ్వి.”  అనాన్డు.  
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ఇలల్ంతా డార్మా సెటిట్ంగ లా,  నేను విలన ని అయిపోయిన ఫీలింగ వచేచ్సరికి అపప్టికింక ఆపేశాను.  ఆ రోజు మాతర్ం ఇంటోల్ పని 
యశోద చేసి వెళిళ్ంది. నిశచ్లను తీసేసేత్ మా వాడే నా మీద తిరుగుబాటు పర్కటిసాత్డని భయమేసి నేనూ పెదద్గా  మాటాల్డలేదు 

అపుప్డపుప్డు లేటైతే నిశచ్ల మా ఇంటోల్నే ఉండిపోయేది.  రాతిర్ పూట బాబు రూం లోనే పడుకునేది. బాబుకి బాగా అలవాటైంది. 
నిశచ్లను రాతిర్పూట ఉండిపొమమ్ని ఏడేచ్వాడు. కొనాన్ళళ్ తరావ్త, నిశచ్ల రోజంతా మా ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది. వాళిళ్ంటికెళేళ్దే కాదు.  
ఓ రోజు రాతిర్ ఇంటికొచేచ్సరికి, బాబు ఒకక్డే కూరుచ్ని తన బొమమ్లతో ఆడుకుంటునాన్డు. 

"నిశచ్ల ఏదీ?" అని అడిగాను 
"నిచచ్లా, ఆ..నిచచ్లా వాలల్ పెనిమితి వసేత్ వెలిల్ంది. " అనాన్డు.  
"పెనిమిటి ఏంటీ?" 
“ పెనిమితి అంటే బరత్, ముగుడూ” అనాన్డు. 
“ఎవరు చెపాప్రీ మాటలనీన్ ?” 
“నిచచ్లే చెపిప్ంది. వాలల్ పెనిమితితో సినిమాకెలిల్ంది.”  
పెనిమితి, పెనిమితి అంటూ ఆ గదిలోకీ , ఈ గదిలోకీ తిరుగుతునాన్డు బాబు.  
మళీళ్ వచాచ్డు.   
“అమామ్” 
'ఊ" అనాన్ను వాడితో  
“నానన్ నీకు పెనిమితి కదా.”  
వదద్ంటే ఇక అదే పదం జపం చేసాత్డని మాటాల్డలేదు. 
తరావ్త రోజు వేరే పనిమీద అయిదింటికే నిదర్లేచాను. 
చాపమీద వళుళ్ తెలియకుండా నిదర్పోతోంది నిశచ్ల. వైలెట రంగు జారెజ్ట చీర కటుట్కుని ఉంది. జడలో మలెల్లులునాన్యి. ఆ చీర..  
ఆ మధయ్ ఒక  పండకిక్ , 'నిశచ్లకు కూడా కొతత్ బటట్లు  కొనూ' అని మారాం చేసి బాబు  కొనిపించిన చీర. జాకెట అదీ 

కుటిట్ంచుకుని ఇకక్డే పెటుట్కుంది. ఆ చీరెందుకు కటిట్ందో?  
ఎపప్టికో ఏడింటికి ఎండపడుతుంటే నిదర్లేచింది. 
 “రాతిర్ ఎకక్డికెళాళ్వు నిశచ్లా?” 
“మా బావొచాచ్డమమ్గారూ” బెరుకు లేకుండా చెపిప్ంది. 
అలా ఒక సారి కాదు , రెండు మూడు సారుల్ జరిగింది. 
యశోదని పిలిచి చెపాద్మనుకునాన్ను కానీ, ఆ పిలల్ భరత్తో కలిసి బయటికెళేత్ తపేప్ంటీ అనుకుని  చెపప్లేదు.   
ఓ రోజు నిశచ్ల రాలేదు. పరిమళకు ఫోన చేసేత్ యశోద కూడా రాలేదని తెలిసింది. కాసేపటికి తనే ఫోన చేసింది. నిశచ్ల భరత్ వెళేళ్ 

బస కొండమీద నుండి పడిపోయిందనీ, అతడు  అకక్డి కకక్డే మరణించాడని.  
రెండు మూడు వారాల తరావ్త నిశచ్ల వచిచ్ంది.  నాలుగైదు కిలోల బరువు తగిగ్పోయినటుల్ంది. నిశచ్ల వచిచ్ందనన్ బాబు సంతోషం 

ఎకుక్వ సేపు నిలవలేదు. తను మునుపటి నిశచ్లలా లేదు.  జీవితం మాషాట్రు చేతిలో దెబబ్తిని, పెదద్రికం తెచుచ్కుని కుదురుగా ఎలా 
ఉండాలో నేరుచ్కునన్టుట్ంది.  
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ఒక మధాయ్హన్ం యశోద వచిచ్ ఏం జరిగిందో  చెపిప్ంది.  
“అంత జరిగినా ఆళళ్తత్గారికి దీని మీద జాలిలేదమామ్. దీనన్సలు ఆ ఇంటోల్కి అడుగే పెటట్నీయలా. దీనిదే శని పాదమనీ, దీనిన్ 

పెళిళ్చేసుకునన్ందుకే ఇలా ఘోరం జరిగిందనీ నానామాటలూ అంది. ఎంత బతిమలాడినా శవం దగగ్రకూక్డా పోనీయలేదమామ్ పిలల్ని  ” 
ఆ మాటలు వింటూ  నిశచ్ల వంక చూశాను. కుదురుగా చీపురుతో హాలు వూడుసోత్ంది. మా మాటలు వినన్టేట్ ఉంది. దీవాన మీద 

పడేసిన బటట్లు మడతలు పెడుతోంది. ఎపుప్డూలేనంత పదధ్తిగా.  
హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాను. రాతిర్ ఇంటికి తిరిగి వచేచ్సరికి ఇలల్ంతా అదద్ంలా ఉంది.నిశచ్ల ఇదివరకులా బాబుతో ఆడుకోవడం 

లేదు. 
అది మారిపోవడం నా వలేల్నని మావాడు నామీద పగ పెంచుకునాన్డు. ఎంత ముదుద్ చేసినా వినడు.  
అది జరిగిన ఓ నెలరోజులకు ,  
ఆ రోజు ఉదయం నిశచ్ల రాలేదు. అవసరమైన పనులేవో చేసి  నేను హాసిప్టల కు వెళిళ్పోయాను.   
మధాయ్హన్ం ఇంటికొచేచ్సరికి , యశోద బయట కూరుచ్ని ఉంది.  
నిశచ్ల రాలేదని తను పని చెయయ్డానికి వచిచ్ ఉంటుందనుకునాన్ను.   
"ఏంటి యశోదా ఇవాళ నిశచ్ల రాలేదే " అని అడిగి తాళం తీసి లోపలికెళాళ్ను. నావెంటే వచిచ్ంది.  
ఇంటిపనేదో తను చేసుకుంటుందిలే  అనుకుని నేను  లోపలికి వెళిళ్ పడుకునాన్ను. రాతిర్ కేస వలల్ నిదర్లేదు.  ఓ పదినిముషాల 

తరావ్త నిదర్ మెలకువ వచిచ్ంది. లేచి హాలోల్కి వసేత్, యశోద గోడకానుకుని కూరుచ్ని ఉంది.  
ఏదో జరిగింది. నాతో మాటాల్డదామని వచిచ్ంది. ననున్ నిదర్ లేపడం ఇషట్ం లేక అలాగే కూరుచ్ని ఉంది.  
"ఏమైంది యశోదా?"  
కొంగు నోటికడడ్ం పెటుట్కుని కుమిలిపోతోంది.  
“అరే అలా ఏడిసేత్ ఎలా , ఏమైందీ?” 
“పొదుద్ణుణ్ంచీ వాంతులు చేసుకుంటంది పిలల్. కడుపొచిచ్ందని అనుమానంగా ఉంది.” వెకిక్వెకిక్ ఏడుసుత్ంది. 
“అదేంటి?”.  
“ఏవోనమామ్, ఏడ తపుప్ చేశావో చెపప్మంటే చెపప్టేల్దమామ్. మీరే గదమాయించి కనుకోక్వాల.” 
“ఛా ఊరుకో. వాంతులంటే ఇక అదేనా. నువూవ్ నీ అనుమానమూ. సాయంతర్ం దానిన్ హాసిప్టల కు తీసుకురా.” 
“అంటే కడుపు లేనటేట్నా అమామ్.” గొంతులో ఆశ. 
“పాపం అది  ఉటిట్ పిచిచ్ది యశోదా.దానిమీదా నీ అనుమానం? ” 

PPP 
సాయంతర్ం హాసిప్టల కు వెళళ్బోయేముందు బాబు నేల మీద కూరుచ్ని హోం వరక్ చేసుత్నాన్డు. వాడు చూడకుండా టీవీ రిమోట నా 

బాగ లో వేసుకుని, “నానాన్ హోం వరక్ చేసి అనన్ం తిని, తరావ్త పర్ణవి వాళల్తో కొంచం సేపు ఆడుకో. అపుప్డు మళీళ్ వచిచ్ సాన్నం చేసి 
పడుకో.” అని చెపాప్ను.  

నేను చెపిప్నవేమీ వాడి చెవిలో పడినటుల్ లేవు.   
          బయటకొచిచ్ లిఫట్ దగగ్ర నిలుచ్నాన్.  
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లిఫట్ వచిచ్ ఆగింది.  
“అమామ్” అంటూ వాడు బయటకు పరిగెతుత్కొచాచ్డు. 
"ఏంటార్?" 
"నాన, ఫోన ..లైనోల్ ఉనాన్డు" 
లోపలికి వచిచ్ ఫోన మాటాల్డి బయటికి వెళుత్ంటే నాకు తోకలాగా వచాచ్డు. “అమామ్, నీకు నాన నీకు పెనిమితి కదా,” అనాన్డు. 
'వీడీ మాటింకా వదలేల్దే' అనుకుని వాడికి జవాబు చెపప్కుండా ఎటో చూసూత్ ఉనాన్. 
గాల్స కాపూస్ల లిఫట్ లోనుండి, కింద కూరుచ్నన్ పరిమళ,  వాళాళ్యనా కనిపిసుత్నాన్రు.  
“అమామ్, పరిమలాంతీకి , విశవ్మంకుల పెనిమితి కదా” అనాన్డు.  
ఎరర్గా చూశా వాడి వంక.  
‘బరత్’ అని ఇంకో పరాయ్య పదం చెపాప్డు. చెపిప్ నవావ్డు. 
లిఫట్ ఆగింది.  
“తపుప్ నానాన్ , అలాంటి మాటలు మాటాల్డొదుద్. ” అని వాడికి సీరియస గా చెపిప్ కారెకాక్ను. 
కారు యాంతిర్కంగా నడపడం అలవాటైంది. బాబు మాటలే గురొత్సుత్నాన్యి. రెండు నెలల కిర్తం ఒక సారి నిశచ్ల భరత్ వచాచ్డు 

కదా. బేర్క పడింది.  
ఆ సంగతి యశోదకు తెలియదా? 
హాసిప్టల కు వెళాళ్ను. యశోద, నిశచ్ల రిసెపష్న లో కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వేరే వాళళ్ను ముందు చూసేసి చివరగా వాళల్ని పిలాచ్ను.  
నరుస్ని పిలిచి నిశచ్లను తీసుకెళిళ్ సాక్న దగగ్ర పడుకోబెటట్మని చెపాప్ను. తీసుకెళిళ్ంది. 
"యశోదా, మధయ్లో మీ అలుల్డేమైనా వచాచ్డా?" అడిగాను. 
"లేదమామ్, మధయ్లో మనవూరోల్ గుండా ఎళిళ్నపుడు ఆగుతాడుగానీ, మనింటికి రాడు. దీనిన్ మొకవే చూడడు. ఆళళ్మమ్ తిడతదని 

బయం పిలల్గాడికి.” యశోద మాటలు వినాన్క, లేచి సాక్న రూం లోపలికెళాళ్ను 
సాక్న చెయయ్బోతుంటే నాకే కంగారనిపించింది.  
“నిశచ్లా, ఆ మధయ్న మీ ఆయన వచాచ్డు కదా, మీ అమమ్కు తెలుసా?” 
“ ఓ సారి మాఇంటికొచాచ్డని తెలిసి మా అతత్ జగడానికొచిచ్ంది. కటన్ం డబుబ్ చెలేల్సేదాకా బావదగగ్రకెలొల్దద్ంది మా అమమ్. ఆ 

మజెజ్నొచాచ్డని మాయమమ్కు తెలవదు. తెలిసేత్ సంపేసత్దని చెపప్లేదు.”   
సాక్న పోర్బ ఆమె పొటట్ మీద పెటాట్ను.  
మనం కోరుకునేవి నూటికో, కోటికో జరుగుతాయి.  ఒకోసారి జీవితమంతా అయిపోయేవరకూ జరగక పోవొచుచ్. ఎకుక్వ సారుల్ 

మనకు ఇషట్ం లేనివే జరుగుతుంటాయి.  అవసరం లేనివి కొనిన్ ఎదురవుతాయి. అకక్రేల్నివి కొనిన్ గరభ్ంలో పెరుగుతుంటాయి.  
సాక్న పోర్బ కునన్ జెల తుడిచేసి, యశోదకేం చెపాప్లో, అసలేం చెయాయ్లో అనుకుంటూ బయటికొచాచ్ను.  బయటికొచిచ్ చూసేత్ 

యశోద నిలబడే ఉంది. నేనేం చెపాత్నా అని ఆతర్ంగా చూసూత్ ఉంది. 
"కూరోచ్ యశోదా" 
నా వాలకం , మౌనం చూసి పసిగటిట్ంది. 
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"అమామ్, నేనేం అనను, అడగను. ఈ సంగతి బయట తెలిసేత్ అందరం సావాలిస్ందే నమామ్. ఎందుకు.. నా పెనిమిటే దీనిన్ 

సంపేసాత్డు. మొగుడుపోయిన పిలల్, అలల్రయిపోకుండా చూడండమామ్" అంటూ దణణ్ం పెటిట్ ఏడుసుత్ంది.  
"సరే , ఊరుకో" అని చెపిప్ బెల కొటిట్ నరుస్ని పిలిచాను. పిర్సిర్క్పష్న మీద టేబెల్టల్ పేరు రాసి అవి తెమమ్నాన్ను.  
మంచి పనులే చెయాయ్లని మనుషులుగా అందరం కోరుకుంటాం.  కానీ, చివరికి మనుగడ కోసం అవసరమైనదే చేసాత్ము. మంచైనా, 

చెడైనా.  
నేను చేసుత్నన్ది తపోప్ , ఒపోప్ అని ఆ క్షణంలో  ఆలోచించలేదు. అపప్టికది అవసరమనిపించింది. తపప్దనిపించింది.    

PPP 
పోసట్ గార్డుయ్యేషన అయిపోయి, ఉతాస్హంగా పార్కీట్స పెటట్బోయే ముందు, నానన్కో మాటిచాచ్ను.  
కాదు,కాదు. నానన్ అడిగాడు. నేను సరేననాన్ను.  
‘చినన్దైనా, పెదద్దైనా పార్ణం పార్ణమేనమామ్. అబారష్నుల్ చెయొయ్దుద్.’  
 'సరేలే నానాన్' అని మాటిచేచ్శా.  మాట తపాప్ను.  
నానన్ కిచిచ్న మాట  తపిప్నందుకు నాకెందుకో బాధగా లేదు.  
ఎకక్డో ఉనన్ నానన్ అరథ్ం చేసుకుంటాడని ఎకక్డో ఆశ ! 
   

(వచేచ్నెల మరోకథతో కలుసుకుందాం)   
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