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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
“వెరీ గుడ వెంకటలకీష్! ఇటేట్ పటేట్సుత్నాన్వు. ముందు పేపర కాగితం తీసుకుని, దాని మీద కతిత్రించుకోవాలి. మీరంతా ఒకరి
జాకెటొల్కరు కతిత్రించడం నేరుచ్కోండి. ఎవరిది వారికంటే ఎదుటి వారి వైతే తపుప్లు బాగా తెలుసాత్యి. మనది మనం సరిద్ చెపుప్కోడానికి
పర్యతిన్సాత్ం.” ఆ రోజు అందరికీ కటింగ చెయయ్డం నేరిప్సుత్నాన్రు సావితీర్ మేడమ.
మొదటి రెండోర్జులు సూదిలో, బాపిన లో దారం ఎకిక్ంచడం, కాలితో మిషన తొకుక్తూ, రెండు చేతులతో బటట్ పటుట్కుని అటూ
ఇటూ కదిలిపోకుండా కుటుట్ వెయయ్డం, చూపించారు. పర్తీ ఒకక్రి దగగ్రికీ వెళిళ్ నేరిప్ంచారు. అందరికీ చకచకా కుటెట్యయ్డం వచేచ్సింది.
కటింగ దగగ్రకొచేచ్ సరికి మాతర్ం తడబాటొచేచ్సింది. కతెత్ర పటుట్కోడం నేరుచ్కోవడనికే గంట పైన పటిట్ంది అందరికీ. మొతాత్నికి ఇరవై
జాకెటూల్ కతిత్రించి నంబరేల్సుకుని పెటుట్కునాన్రు.
ఆ రోజు సంసథ్ సాథ్పించిన రోజట. పర్తేయ్కంగా పాయసం చేశారు. భోజనాలకి కూరుచ్నే ముందు పార్రధ్న చెయాయ్లి. ఎవరి దేముడిని
వాళుళ్ తలుచు కోవచుచ్ మనసులో. టైరనీలలో ఐదుగురు కిర్సిట్యన అమామ్యిలునాన్రు. ఒక కర్మ శిక్షణతో.. ఆటపాటలతో మళీళ్ బాలాయ్నికి
తీసుకెళిళ్ పోతునాన్రు అందరినీ. మేడమస్ పర్తీ బాచ తో కలిసి మెలసి తిరుగుతూ, వారితో సమానంగా ఉండటం వలేల్మో.. ఎపుప్డూ
హుషారుగా, చలాకీగా ఉంటారు. పిలల్లు కూడా కొతత్ వాతావరణానికి అలవాటు పడుతునాన్రు.
వారం రోజులయేయ్సరికి, పర్తీ ఒకక్రూ అందరికీ తెలిసిపోయారు. కుటుంబ నేపథాయ్లూ, భవిషయ్త పర్ణాళికలూ.. అనీన్
మాటాల్డుకుంటూ, ఎపప్టున్ంచో తెలిసునన్ ఆపత్ మితుర్లాల్ అయిపోయారు.
అదే సానిన్హితయ్ మహిమ. కర్మంగా పొరలు తొలగి మనుషులిన్ దగగ్ర చేసుత్ంది. ఆపాయ్యత, పేర్మ.. దగగ్రితనం, ఎదుటి వారి
గురించి ఆలోచించగలగడం.. అనీన్ ఒకరొన్కరు కలుసుత్ంటేనే కలుగుతాయి. అదే కర్మంగా సారవ్జనిక మవుతుంది.
ఎవరి మీద ఎవరికి ఎందుకు పేర్మ కలుగుతుందో.. అది ఏ రకమైన పేర్మో ఎవవ్రూ చెపప్లేరు. దానేన్ చూసుకునన్ వేళావిశేషం
అంటుంటారు. అదే విధంగా ఏ కారణం లేకుండానే, ఉటిట్ పుణాయ్నికి దేవ్షించడం కూడా.. నాణానికి ఒక పకక్ బొమమ్, ఇంకొక పకక్ బొరుసు
వుంటాయి కదా!
ఒక అడవిలోనో, ఎడారిలోనో ఇదద్రు మనుషులు చికుక్కు పోతే ఏమవుతుంది? వారు బదధ్శతుర్వులే అనుకుందాం. ఒకక్రూ
ఎకక్డికెళళ్లనాన్ ఏమవుతుందో అనే భయం. కొతత్ పరిసరాలు. ఎకక్డ ఏముందో తెలియదు. అటువంటి పరిసిథ్తులోల్.. అహంతో మొదటోల్
బిగుసుకుపోయి కూరుచ్నాన్, కాలం గడుసుత్నన్కొదీద్ ఎవరో ఒకరు తెర తొలగిసాత్రు.
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నర మానవుడు లేని ఒక దీవ్పం మీదికి కొటుట్కెళిళ్న ఒకతను, దొరికినవి తింటూ, ఒక బొమమ్ని చేసి, దానికో పేరు పెటిట్, దాంతో
మాటాల్డుతూ, దానేన్ సేన్హితుడిలా భావించి కషట్ సుఖాలు చెపూత్ ఏళుళ్ గడిపేసాత్డు, ఒక సినిమాలో (కాసట్ ఎవే). ఆ తరువాత ఒక పడవ తానే
చేసుకుని ఎలాగో కషట్పడి, జనారణయ్ం లోకి వసాత్డు.. ఆ తరువాత ఏమయింది అనేది వేరే సంగతి కానీ.. ఒంటరి తనానిన్ పోగొటుట్కోడానికి
అతను పడిన తపన కళళ్ నీళుళ్ తెపిప్సుత్ంది.
కిరణమ్యీ సొసైటీ వాళుళ్ పెటిట్న వొకేషనల టైరనింగ సెంటరోల్ కూడా అంతే.. టైరనీలంతా దగగ్ర దగగ్రోల్ ఉనన్ ఊరల్ నించే వచిచ్నా..
అంతకు ముందు ఒకరి కొకరు పరిచయం లేదు. సరిగాగ్ తిండికీ బటట్కీ మాతర్మే బొటాబొటీగా సరిపోయేటుల్ వచేచ్ సంపాదనలునన్
కుటుంబాలు. ఏ పండగో పబబ్మో వచిచ్నా కుల్పత్ంగానే చేసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తులు.
నాలుగు రోజులోల్నే విడదీయలేని బంధమేరప్డింది అందరి మధాయ్. రాతిర్ళుళ్ పడుకునే వరకూ ఒకటే కబురుల్.. జటుల్ జటుల్గా.
సాయం సంధాయ్ సమయంలో కాలవొడుడ్న తిరుగుతూ భవిషయ్త పర్ణాలికలు.. పిలల్లిన్ ఆడించడంలో, వంటింటోల్ పనులు చెయయ్డంలో..
అనిన్టా అంతటా కలసి మెలసి తిరుగుతూ ఆపాయ్యంగా పలకరించుకుంటూ.. అదొక కొతత్ పర్పంచమైపోయింది.
వెంకటలకిష్ మేనకోడలి బారసాల ఆదివారం వచిచ్ంది. సెంటర నుంచి సేన్హితురాళళ్ందరినీ రమమ్ని ఆహావ్నించింది. పది మందికి
మాతర్మే వీలయింది. సావితీర్ మేడమ అందరినీ తీసుకుని వెళిళ్ంది.
వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటివాళళ్ ఆపాయ్యతని, నారాయడి మంచితనానిన్ సేన్హితురాళళ్ందరూ మెచుచ్కునాన్రు. సాంబడు తండిర్ని
వదిలిపెటట్లేదు. మలల్యయ్, జాలమమ్లు మాతర్ం రాలేదు. మరుసటి ఆదివారం పాలెం వెళిళ్ చూసి రావాలని నిశచ్యించుకుంది వెంకటలకిష్.
అపుప్డే తనకి కూడా కుటుట్ నేరుచ్కునే అవకాశం ఇమమ్ని పెదద్యయ్ భారయ్, సావితిర్ మేడంని అడిగింది. వచేచ్ బాచ లో పర్యతన్ం చేసాత్నని ఆవిడ
మాట ఇచిచ్ంది ఆవిడ.
“తాతా!” ఎగిరి మలల్యయ్ మీదికి దూకాడు సాంబడు.
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“అబబ్యాయ్.. అటాట్ మీద పడితే తటుట్కోలేనయాయ్! ముసలై పోయా కద..” మలల్యయ్ వెలిగి పోతునన్ మొహంతో సాంబడిని ఒళోళ్
కూరోచ్ పెటుట్కుని ముదుద్లు కురిపించాడు.
“వచేచ్శారే.. మా బంగారం. ఎటుట్నన్వయాయ్? నాయనమమ్ ఏవనాన్ గురుతుకొచిచ్ందా? బెంగ పెటుట్కునాన్వా? అకక్డ అలల్రి
చేశావా?” జాలమమ్ ఆగకుండా పర్శన్లు..
“నెమమ్దిగా.. ఇటు తీసుకురా.” నారాయడు, వెంకటలకిష్ కుటుట్ మిషన ని, పడమటింటోల్కి దారి చూపిసూత్ పెటిట్ంచారు. ఇదద్రు
కూలీలు.. టౌనిన్ంచే వచాచ్రు.
“ఏందేమామ్ ఇదీ.. దీంతోనే నంటా కుటేట్దీ. మా అమేమ్ ఎంత చికిక్ పోయినావే. సాంబడు కూడా. “ జాలమమ్ వెనుక వెనుకే
తిరుగుటుంటే.. చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకెళిళ్ బెంచీ మీద కూరోచ్పెటాట్డు నారాయడు.
“కాసేపిటాట్ కూరోచ్.. అయయ్నీన్ సరాద్క, మాటాల్డు కుందాం.”
వణికి పోతూ కూరుచ్ంది జాలమమ్. వెంకటలకిష్, సాంబయయ్ల సంగతేమో కానీ ఆవిడకి కళళ్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు. ఏ రోజూ
కడుపు నిండా ముదద్ తినన్టుట్ లేదు. అంతా సరేద్శాక, వెంకటలకిష్ దగగ్ర కూరుచ్ని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
“ఇదేందమమ్. ఇటైట్తే ఎటాట్ చెపుప్. ఇంక నుంచీ నే చెపిప్నటేట్ యినాల. ఏదిచిచ్నా వదద్నక తినాలి. మేం గుండల్లాల్ ఉనాన్ం. వేళకి అనీన్
పెటాట్రు.” ఒకక్ క్షణం వెంకటలకిష్కి ఎందుకెళాళ్మా అని బాధేసింది.
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“మరి ఒకక్ సారనన్ రాలే కదే మీరు. మరి బెంగుండదా?”
“నిజమే అతాత్. ఆదివారం కూడా కాల్సులు తీశారు. బాగా నేరుచ్కోవాలని. ఇపుప్డు చూడు, సలావ్ర కమీజుల దగగ్రున్ంచీ కుటేట్తాత్
నేను. నీ జాకిటిల్టాల్ డొలల్లాల్ యేలాల్డుతుంటయయ్నుకునాన్వా? ముందు అనీన్ సరి చేసి కుటేట్తాత్ రేపీపాటికి. మరి ఆకలేతత్ంది. ఏవనాన్ పెడతావా
లేదా?” వెంకటలకిష్ గోముగా అడుగుతుంటే జాలమమ్ కొతత్ శకిత్ వచిచ్నటుల్ తటాలున లేచి పనోల్కి జొరబడింది.
“ఒకక్రగంటలో చేసి పెటట్నూ! మీరొతత్నాన్రని ఇందాకే మామ యెలిల్ నాలుగు చేపలటుట్కొచాచ్డు.”
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“భలే ఫిటిట్ంగయిందే వెంకటలచీమ్! ఇంత బాగా నేరుచ్కునాన్వా? ఎంతిమమ్ంటా జాకిటుట్కీ?” పకిక్ంటామె సంబర పడుతూ
వచిచ్ంది.
“మీరిది వరకు దరీజ్కి ఇచిచ్నంతే ఇయయ్తాత్..”
“అంతిచేచ్టట్యితే ఇంక నువెవ్ందుకే? ఆళళ్కే ఇచేచ్ పని కదా! ఇంకోమాట జెపుప్.”
వెంకటలకిష్కి మొహమాటం విసుగూ ఒకేసారి వచాచ్యి. నేరుచ్కునేటపుప్డు, ఇవనీన్ ఊహించలేదు. బాగా కుటిట్నందుకు,
ఎకుక్వియయ్క పోయినా.. పాత దరీజ్ కిచిచ్నంతైనా ఇసాత్రనుకుంది. అందులోనే బేరాలా..
“సరస్రే.. మీ ఇటట్ం.” పనిలో పడిపోయింది, తలెతత్కుండా.
ఊళోళ్ ఉనన్వే నూట యాభైకి ఒకటో రెండో తకుక్వే ఇళుళ్. అందులో కొంత మంది పటన్ం వెళిళ్నపుప్డు పాత బటట్లమేమ్ వాళళ్
దగగ్ర మంచి జాకెటుల్, చీరలు కొనుకుక్ంటారు. అవే వాళళ్ సైజుకి టాకా లేసుకుని వాడుతుంటారు.
చినన్ పిలల్లకూక్డా రోడల్ పకక్న ఫుట పాత ల మీద అమేమ్ గౌనేల్ కొంటారు. దిగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబాలు అనీన్. అయితే ఆ
కొనన్ గౌనల్నీన్ అడడ్దిడడ్ం సైజులోల్ ఉంటాయి. వాటనిన్న్ంటినీ సైజు చెయయ్డానికీ, గటిట్ కుటుల్ వెయయ్డానికీ తీసుకొసుత్నాన్రు. కొతత్ గౌనుకిచిచ్నంత
ఇవవ్రు కదా! ఒకోక్ గౌనుకి రూపాయో రెండో ఇసేత్ గొపప్. ఇంక లోపలల్ంగాలు.. బటట్ కొని కుటిట్ంచే కంటే, ఫుట పాత మీద అమేమ్ రెడీ మేడివ్
కొంటే బాగా చవక. వాటికీ, గటిట్ కుటుల్,, రెండు రూపాయలు కూలీ.
ఊరోల్ ఉనన్ ఏకైక దరీజ్ కుటుంబం హుసేస్నుది. రెండు తరాలున్ంచీ ఆ కుటుంబం వారే ఊళోళ్ కుటుట్ పనులు చెయయ్డం. మొదటోల్నే
వెంకటలకిష్కి సందేహ మొచిచ్ంది.. హుసేస్న కి పోటీ అవుతానేమో నని. కానీ ఎపుప్డెళిళ్నా ఖాళీ లేదంటుంటే బోలెడు పనుందేమో అనుకుంది.
వెంకటలకిష్ టైరనింగ అయి ఆరు నెలలయింది. మూడు వందలు కూడా రాలేదు.
“ఏందో అనవుసరంగా ఈ టైరనింగూ అదీ గొడవ.. శుదధ్ దండగ. ఈ మిషనొకటి, కాళళ్కీ చేతులకీ అడడ్ం తపప్.” నారాయడితో
వాపోయిందొకసారి.
“ఫరేల్దే యెంకీ! ఏ విదద్యినా ఎపప్టికీ వృధా కాదు. నేనెళిళ్ హుసేస్న తో మాటాడొసాత్. ఆళేళ్దోటి చేసత్ంటారు కదా బతకటానికి.”
వెంకటలకిష్ నిరాశగా చూసింది. నిజం చెపుప్కోవాలంటే ఇలుల్గడవడానికి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. దాచి పెటుట్కునన్ తిండి
గింజలు అయిపోతునాన్యి. ఈ సంవతస్రం పంట కూడా అంత ఆశాజనకంగా లేదు. ముందు ముందు గడుడ్రోజులే అని తెలిసి పోతోంది.
“అటాట్ పెటట్కే మొహం యెంకీ! ఏదోటి ఆ భగమంతుడే చూపిసాత్డు దారి.” నారాయడికి గుండె కరిగి చేతిలో కొచిచ్నటట్నిపించింది.
కుటుంబం కోసం ఎంత కషట్ పడుతోంది? ఆ పలెల్లో అనిన్ కుటుంబాలలో అంతే. ఆడవాళుళ్ కూడా మగాళళ్తో సమానంగా పనిచేసాత్రు. ఏదో
ఒక పని.. అది చేపలు పటట్డమైనా, నాటుల్ వెయయ్డమైనా, కుపప్ నూరవ్డమైనా.. ఏదైనా సరే!
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“నువొవ్కక్డే అంతా నెతిత్ మీదేసుకుంటే.. నే సూడ లేకపోతనాన్ మామా! మీ నాయనైతే.. దగిగ్ దగిగ్ యాషైట్ పోతనాన్డు. టౌనోల్ డాకట్ర
కి చూపించాలి వెంటనే. అతత్ కూడా రోజు రోజుకీ చికిక్ పోతాంది. నా కైతే భయమేసోత్ంది. ఈ గుళళ్ పేరు తీసుకెళిళ్ తాకటుట్ పెటోట్, అమోమ్
డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళుళ్.. అది కూడ రేపే.”
ఉనన్ ఒకే ఒక బంగారు నగని ఇచేచ్సోత్ంది.. నారాయడికి నోటోల్ంచి మాట రాలేదు. ఆలు మగల మధయ్ అనుబంధం, పేర్మ అంటే
ఇటాల్గే ఉంటుందా!
“అటట్గే యెంకీ! రేపే తీసకెలాత్. అటాట్ బైటికెళిళ్ చూసొసాత్.. హుసేస్న తండిర్ని ఏడకి తీసుకెళాళ్రో, ఎంతయిందో కనుకుక్నొసాత్.”
PPP
“ఈ పాలెంలో దరీజ్ పని చేసి డబుబ్ సంపాయిదాద్వనే.. ఉనన్ నాకే పని పాటు లేదు నారాయడా! రిపేరింగులయీయ్ అంటే నా వలల్
కాదని సెపాత్ అనుకో! లేక పోతే.. పాంటుల్, షరట్ లు నిఖారుస్గా కుటట్గలోడిని, గటిట్ కుటేట్సాత్వా అని లంగాలు, అంచులు కుటట్వా అని ఓణీలు
తెసేత్ నా పరువేం గావాలి చెపుప్. ఆళేళ్ చేతోత్ కుటీట్సుకోవాలి..”
“అది కాదనాన్! మరి నీకు డబెబ్టాల్ వసాత్ంది? ఇకక్డ అంత లావు షోకులేం లేవు కదా?” నారాయడు నీరసంగా అడిగాడు.
పొదుద్టున్ంచీ టీ చుకక్లు తపప్ ఏం వెయయ్లేదు లోపలికి.. పెందళ కడే అనన్ం వండేసాత్ అంది వెంకటలకిష్.
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాడు హుసేస్ను. తపేప్ం ఉంది? నారాయడికి సాయం చెయయ్డం వలల్ తనకొచిచ్న నషట్వేం లేదు. పైగా
చినన్తనానున్ంచీ కలిసి మెలిసి తిరెగారు..
“ఈ పాలెంని నముమ్కుంటే కుండలెపుప్డో ఢింకీలు కొటేట్వి. టౌనోల్ రెడీ మేడ షాపు నుంచి పని తెచుచ్కుంటా. వాళుళ్ బాగనే ఇసాత్రు
డబుబ్లు. పనిని బటిట్.. కుటేట్ శాలీత్ని బటిట్..”
“మరి అందరికీ ఇసాత్రా పని? ఎటాట్దొరుకుదిద్? నువేవ్ కాసత్ సాయ పడాలనాన్!”
దీనంగా అడుగుతునన్ వారాయడిని చూసుత్ంటే జాలేసింది హుసేస్నుకి. ఎంత అవుసరం లేకపోతే ఇటాల్ అడుగుతాడు? పది మందికి
పని చూపించి అనన్ం పెటిట్నోళుళ్. ఎందుకో పంటల దిగుబడులే లేవు. అకాల వరాష్లు.. కావలిస్నపుప్డు వాన చుకేక్ లేకపోవడం. పర్కృతి కినుక
వహిసేత్ ఎవరేం చెయయ్గలరు?
“ఇసాత్రనాన్! బోలెడు పనుంటుంది. పని చేతనైతే చాలు. ఎంతిసాత్రనేది చేసే పనిని బటిట్ ఉంటుంది. రేపెళత్నాన్. వసాత్వా? వదిన
రానవసరం లేదు. మనం సరుకు తెచేచ్సుకోవచుచ్.”
“ఇంకో సంగతి.. ఆ మధియ్ని మీ నాయనకి జబుబ్ చేసేత్ ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్వు కదా! ఎకక్డ.. ఎంతయింది? ఆ సాయం కూడ
చెయాయ్లనాన్! మా అమమ్ని నాయని చూపియాయ్ల.”
“అటాట్గే చూపిదాద్ం. రేపు అందరం కలిసి పోదాం. గవరన్మెంటాసుపతేర్ ఉంది. ఆళేళ్ మరి గుంటూరేవనాన్ తీసుకెళళ్మంటారేవో!
జబుబ్ని చూసి కానీ చెపప్లేరు. సొముమ్ రెడీ చేసుకో.”
వెళిళ్న పనై నందుకు ఆనందంగా ఇంటికెళాళ్డు నారాయడు.
ఇంటోల్నుంచి వసుత్నన్ వాసనలకి ఆకలి రెటిట్ంపయింది. అడుగులు హుషారుగా పడ సాగాయి. లోపలికి కూడా వెళళ్కుండా రెండు
చెంబులు సాన్నం చేసి, తుడుచు కుంటూ తూరుపింటోల్కి వెళాళ్డు.
అలికిడి వినన్ వెంకటలకిష్, అపప్టికే నాలుగు సతుత్ పళాళ్లు పరిచి.. అనన్ం గినెన్, చేపల పులుసు వడిడ్ంచింది. సాంబడు, తాత
చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకొచాచ్డు.
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“నువువ్ కూడా యెటుట్కో వెంకీ! ఉనన్ది అందరం సరుదుకుని తిందాం.” జాలమమ్ కూచుంటూ, ఇంకొక పళెళ్ం పెటిట్ంది.
“ఎపుప్డూ పులుసేనా.. నాకూక్ర కావాలి..” సాంబడు పేచీ పెటట్బోయాడు.
“నీకు బంగాళ దుంప కూర చేశాలేరా.. దా!”
“దుంపలెకక్డియే యెంకటలచిచ్మీ?” మలల్యయ్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
ఇంటోల్ రూకలైపోయి చాలా రోజులే అయింది. రోజూ మిరపకాయ కారం, ఉలిల్పాయ రోటి పచచ్డి, చేపలు దొరికినాన్డు చేపల
పులుసూ.. బజారు కెళిళ్ కూరలు కొని నెల పైనే అయింది. ఇంక కొదిద్ రోజులలో బియయ్ం కూడా నిండుకునే పరిసిథ్తి.. ఏదో ఒక ఆధారం
దొరకక్ పోతే!
మలల్యయ్ గొంతులో ఆనందం. కమమ్టి దుంపల వాసన పీలిచ్ ఎనాన్ళళ్యిందీ..
“నినన్ షావుకారు గారమామ్యికి నాలుగు ఓణీలకి అంచులు కుటిట్చాచ్. అర కిలో బంగాళ దుంపలు ఇచిచ్ంది. దొడోల్ ఉనన్ పచిచ్
మిరపకాయ, కరేపాకు వేసి కూర చేశా.” అందరికీ కూర వడిడ్ంచింది. తృపిత్గా అనాన్లు తినాన్రు అందరూ.
అపుప్డు.. నారాయడు మరాన్డు టౌను కెళుత్నాన్మని చెపాప్డు.
‘ఇపుప్డాసుపతెర్ందుకురా మాకు. ఏదో వయసొచాచ్క రోగాలు రాకుండుంటయాయ్! కాసత్ కషాయం తాగుతే అదే పోతంది. ఇపుప్డు
అనిన్ డబుబ్లు ఖరుసు చేసి అదేవంత అవుసరం చెపుప్?” మలల్యయ్, జాలమమ్ కూడా వదద్నేశారు.
“అటట్నదద్మామ్!. నేనెటాట్గా యెలిల్, యెంకికి మిషను బటట్లు తెదాద్వనుకుంటనాన్. అటట్గే ఒకక్ సారి చూపించుకునొచేచ్దాద్ం. ఇంకేం
మాటాల్డకండి. మనం ఎలత్నాన్వంతే!” నారాయడు ఇంకోమాట చెపప్నియయ్లేదు.. ఎవరినీ కూడా.
వెంటనే బైటికెళిళ్ పోయాడు.. షావుకారు దగగ్రకెళిళ్, నగ తాకటుట్ పెటిట్ డబుబ్ తేవడానికి.
PPP
అనాన్లు తినేశాక తూరుపిలల్ంతా సరిద్, వొళళ్ంతా చితచితగా ఉంటే నాలుగు చెంబులు నెతిత్ మీద నుంచి పోసుకుందామని దొడోల్
కెళిళ్ంది వెంకటలకిష్. ఎకక్డిదో.. వంట జాగా దగగ్ర గూడు సరుద్తుంటే ఓ సబుబ్ ముకక్ దొరికింది. వాసనంతా పోయింది.. అదేం సబోబ్ కూడా
తెలియటేల్దు. ఏదైతేనేం.. నీరు తగిలేత్ నురుగొసోత్ంది. అది చాలు మురికి వదలచ్డానికి.
కడుపులు నిండాయేమో పెదద్ వాళిళ్దద్రూ అటాల్గే చాపల మీద వాలి పోయారు. వెంటనే కునుకు పటేట్సినటుల్ంది.. పెదద్గా గురుర్
వినిపిసోత్ంది. సాంబడికి మూడేళుళ్ నిండుతాయి రెండోర్జులోల్. ఆ లోగా అక్షరాభాయ్సం చేదాద్మనుకునాన్రు కానీ కుదరలేదు. డబుబ్లు
సరుద్బాటవాలి. పైగా మలల్యయ్ ఆరోగయ్ం అంతంత మాతర్ంగానే ఉంది. రాతర్ంతా ఖళుళ్ ఖళుళ్ మని దగుగ్తూనే ఉంటునాన్డు.
అటు తిరిగి, ఇటు తిరిగి.. అమమ్ ని పర్శన్లతో కాసేపు విసిగించి సాంబడు కూడా నానన్మమ్ పకక్న దూరి నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
ఎపప్టి నుంచో నిదర్ మొహమెరుగని వారి లాగ అందరూ గాఢ నిదర్లోకెళిళ్ పోయారు.
ఆకాశం అంతా దటట్ంగా మబుబ్లు పటేట్సునాన్యి. రివువ్మని చలల్ని గాలి చెవులోకి కొడుతోంది. కళుళ్ చికిలించి ఆకాశంలోకి
చూసింది వెంకటలకిష్. అంతా ముదురు నీలం. కొంచెం దూరం లో ఉనన్ సముదార్నికి, ఆకాశానికీ తేడా లేదు.. వానలు ఈ సారి దటట్ంగా
కురిసేటేల్ ఉనాన్యనుకుంది. గోలెం దగగ్రకెళిళ్ నీళల్లో చెయియ్ పెటిట్ంది. వేళుళ్ జివువ్మనాన్యి. ఇంతటి చలల్టి నీళుళ్, వంటి మీద పడితే..
అయినా సరే.. సాన్నం చెయాయ్లిసిందే.. తపప్దు. బకెక్టోల్ నీళుళ్ పడమటింటి లోకి తీసుకెళిళ్ంది. ఇంటోల్ అయితే కాసత్ నయం..
చలిగాలనాన్ ఉండదు.
అటాల్గే గడగడా వణుకుతూ సాన్నం ముగించాననిపించి ముదురు నీలం ముతక చీర కటుట్కుని, తెలల్ని జాకెటేట్సుకుంది.
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తూములోంచి నీళళ్నీన్ నెటేట్సి, పొడి బటట్ పెటిట్ తుడిచింది. మధయ్ వేలితో కుంకం తీసుకుని, గోడకునన్ చినన్ అదద్ంలోచి చూసి బొటుట్ దిదుద్కుంది.
ఎరర్ని గుండర్ని బొటుట్.. నీలం కడలి మీద అపుప్డే ఉదయిసుత్నన్ పునన్మి చందుర్డిలా ఉంది.
నారాయడు ఆయాస పడుతూ ఇంటోల్కి వచాచ్డు.
“వెంకీ! కాసిని మంచినీళిళ్యేయ్..”
“ఏందటుట్నాన్? పని కాలేదా?” మంచినీళళ్ గాల్సు అందిసూత్ అడిగింది.
“అయిందే! అవకేం గానీ.. షావుకోరు మాతత్రం మా గటిట్ మనిశనుకో. తూకం వేసి సగం బంగారానికే ధర కటాట్డు. అందులో ఒక
నెల వడీడ్ తీసుకుని మిగిలింది ఇచాచ్డు. అంతా కలిపి నాలుగు వేలు కూడ రాలే.. పది వేల రూపాయల సరుకిక్.” గటగటా నీళుళ్ తాగి గటిట్గా
నిటూట్రాచ్డు.
“అంతే మరి.. అవుసరం మందీ, యాపారం ఆళళ్దీ. ఏం చేతాత్ం. ఉనన్దే మనది. ఏదేమైనా అమామ్ నాయనల ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం.
రేపు మొదటి నావకే బయలేద్రండి. పచచ్డి అనన్ం కటిట్ ఇసాత్ ముగుగ్రికీ.”
నారాయడు మంచం మీద వాలిపోయాడు.. కళుళ్ మూసుకుని. ఏదైనా ఆలోచించడానికికూడా శకిత్ లేదు. బాగా చికిక్ పోయాడు
ఆరు నెలలోల్నే.
“ఏందోనే ఈ బతుకులెటాట్ తెలాల్రతయోయ్ భయమేసోత్ంది. అసస్లీ పడమటిలుల్ కటట్డం తపప్యియ్ందేమోనే యెంకీ! అంత వరకు
హాయిగా ఉండే వోళళ్ం. ఊరుకునోన్డిని ఊరుకోక యెదవ పని చేశా..”
వెంకటలకిష్కి నారాయడిన్ అటాల్ చూసుత్ంటే.. జాలి, పేర్మ పొంగుకొచాచ్యి.
మంచం మీద కూరుచ్ని నారాయడి కాళుళ్ ఒళోళ్కి తీసుకుని వతత్ సాగింది. నిజమే! ఈ జీవితాలిటాట్ సాగ వలసిందేనా? అటు
చూసేత్ పుటిట్ంటోల్ పరిసిథ్తులు కూడా రోజు రోజుకీ దిగజారుతునాన్యి. అయినా, పర్సుథ్తానికి తిండి గింజలకి లోటు లేకుండా సాగుతోంది. ఏదో
అదుభ్తం జరుగుతే కానీ.. మారుప్ండదు.
“ఏం అదుభ్తాలుంటయియ్.. నాపిచిచ్గానీ..” మనసులోనే అనుకుంది.
నారాయడు కళుళ్ తెరిచి, వెంకటలకిష్ని చూశాడు. అపర్యతన్ంగా పెదవుల మీదికి నవొవ్చిచ్ంది. పడుతునన్ వేదనంతా చేతోత్
తీసినటుల్ మాయమై పోయింది. ఎంతో హాయిగా.. తనంత అదృషట్వంతుడు ఈ భూ పర్పంచంలో ఉండడేమో అనిపించింది. నిజమే..
వెంకటలకిష్ లాంటి ఇలాల్లుంటే దేనైన్నా జయించవచుచ్.
నిజమే! ఒకక్ విధిని తపప్..
కళళ్తోనే రమమ్ని పిలిచాడు. ముందుకి జరిగి నారాయడి వక్షం మీద తల ఆనిచ్ంది. ఆరిత్గా రెండు చేతులతో అతని నడుం
పటుట్కుని బిగించింది. ఆ సప్రశ్లో కోరిక లేదు.. సేద తీరుచ్కోడం తపప్. ఒకరి కొకరు తోడు నీడగా ఉనాన్మనన్ తృపిత్ మాతర్మే ఉంది.
భారాయ్ భరత్ల పర్తీ పరిషవ్ంగం లోనూ శృంగార భావనలే ఉండవు. కషట్ సుఖాలోల్, వెలుగు నీడలోల్ కలిగే ఒక ఓదారుప్, ఒక
అనురాగం, ఒక సేన్హం, ఆతీమ్యత.. అనీన్ కలగలిపిన అనుబంధమే ఈ పేర్ముడి.
నారాయడు ఒక చేతోత్ వెంకటలకిష్ తల నిమురుతూ, ఇంకొక చెయియ్ వీపు మీద వేసి.. అలా ఉండి పోయాడు. ఒక అలౌకికమైన
సిథ్తి అది. అటాల్ ఎంత సేపుండిపోయారో.. కాల గమనం ఆగిపోయినటల్యింది. ఆగిపోతే ఎంత బాగుంటుంది.. అదే అనిపించింది ఇదద్రికీ.
అటాల్ ఎంత సేపుండి పోయే వారో కానీ..
తలుపు ధడేల మని తోసిన చపుప్డు, అమామ్ అనే పిలుపు ఒకే సారి వినిపించి, వెంకటలకిష్ చటుకుక్న లేచి నిలబడి, చీర
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సవరించుకుని, చేతులు జాపింది.
సాంబడు పరుగెతిత్ వచిచ్ వాలి పోయాడు అమమ్ చేతులోల్.
“ఏం కావాలి కనన్యాయ్?” ఎగరేసి ఎతుత్కుని, ఉపొప్ంగి పోతునన్ పేర్మతో అడిగింది.
సాంబడు చేతులు అమమ్ మెడ చుటూట్ వేశాడు. మొహం లోకి తదేకంగా చూడసాగాడు.
“ఏందిరా అటట్ చూసత్నాన్వ? అమమ్ నెపుప్డూ చూడలేదా ఏంటి?” నవువ్తూ అడిగింది వెంకటలకిష్.
“ఈంత పేదద్ బొటుట్.. బాగుందమామ్! రోజూ ఇటట్గే ఉండు. నాకు బాగుంటాది.”
పకపకా నవివ్ంది వెంకటలకిష్. వాడి ఆశచ్రయ్ం, అమమ్ మీద ఉనన్ ఆరాధన.. ఆ కనులోల్ అమాయకతవ్ం.. ముదొద్చేచ్శాడు. గటిట్గా
హతుత్కుని తల మీద, బుగగ్ల మీద ముదుద్లు కురిపించేసింది.
“అమామ్! ఆకలేతత్ందే..” ఊపిరి గటిట్గా తీసుకుని అడిగాడు సాంబడు.
తలీల్ కొడుకుల వినాయ్సాలు చూసూత్ నారాయడు లేచి కూరుచ్నాన్డు. అసంకలిప్తంగా అతడి కనున్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. లేచి, ఇదద్రీన్
కలిపి తన కౌగిలి లోకి తీసుకునాన్డు. ఒక ఆవేశం, ఒక ఉదేవ్గంతో నిండి పోయింది అకక్డి వాతావరణం.
బయటి వాతావరణం లో కూడా మారుప్ జరుగుతోంది.
ఎకడెకక్డున్ంచో మబుబ్లనీన్ ఆ పార్ంతంలో చేరుతునాన్యి. ఆకాశంలో ఒక పెదద్ మెరుపు మెరిసింది. భూమి కదిలిపోతుందేమో
అనన్ంతగా ఒక పెదద్ ఉరుము.. చెవులు బదద్లయేయ్టుల్.
నారాయడు బైటికొచిచ్ చూశాడు. కొంచెం సేపటోల్నే ఏం జరగనటుల్ మామూలుగా అయిపోయింది. మబుబ్లు పలచబడి, గాలి
ఉధృతం కూడా తగిగ్ంది.. తగిగ్నటుల్ అనిపించింది.
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