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ఆడ కావచుచ్, మగ కావచుచ్. మనుషులోల్ మంచీ చెడూ కుపప్లుపోసి ఉండవు. రెండూ కలిసే ఉంటాయి. పర్పంచ ంలో 
ఎకక్డా పూరిత్గా మంచివాడుగాని, పూరిత్గా చెడడ్వాడుగాని ఉండడు. ఒకే మనిషిలొ మంచీ చెడూ దేశకాల పరిసిథ్తులనుబటిట్ మారుతూ 
ఉంటాయి. 

అరవై ఏళళ్ కిందటి మాట! అంటే ఈనాటి పరికరాలుగాని, సౌలభాయ్లుగాని అపప్టోల్ అందుబాటులోలేవు.  మూడో ఫారం 
చదువుతునన్ నాకు పదకొండేళుళ్. అమమ్మమ్ ఎకక్డికి వెళిళ్నా దూడలా  నేనూ వెంటపడేవాడిని.  ఆవిడకి నేనంటే తెగముదుద్. 
రాజమహేందర్వర ంలో గోదావరి పుషక్రాలు ముగించుకుని మేము బండి దిగుతూవుంటే రెండిళళ్ అవతల ఒక ఒంటెదుద్బండి వచిచ్ ఆగింది. 
ఒక నడి వయసు మతైత్దువు ముతకనూలు చీరలో నుదుట రూపాయికాసంత బొటుట్తో ఆ గూడుబండిలోంచి పిలల్లకోడిలా దిగింది. 
బిలబిలాల్డుతూ ఐదుగురు పిలల్లు తోసుకుంటూ దిగారు. ఆవిడ పెటెట్బేడా లోపలపెటిట్ంచి  పైసలు ఇవవ్గా బండివాడు మరో బేడా అడిగాడు.  

“ఏవిఁరా వెధవా! నీకు ఆరణాల పరక సరిపోలేదూ? బసాట్ండు ఎంతదూరం గనక? బేరమాడుకునే వచాచ్ము కదా? ఫో 
ఫో.” అని గదిద్ంచి అదెద్ ఇంటోల్కి పోయింది.  [ అరథ్ రూపాయి= ½రూపాయి; పావలా= ¼రూపాయి; బేడ=1/8 రు.; అణా=1/16 రు.; 
అరథ్ణా=పరక=1/32 రు.; కానీ==3 దమిమ్డీలు=1/64 రు.; డబుబ్=4 దమిమ్డీలు; ఏగాని=2 దమిమ్డీలు; దమిమ్డీకి కూడా విలువ 
వుండేది. ] వాడు బికక్ చచిచ్ మారుమాటాడకుండా బండి తోలుకుపోయాడు. కొతత్పేట నాలుగు బార్హమ్ణ వీధులూ ఆవిడగొంతుతో 
మారుమోగాయి. 

అవి సతెత్కాలపు రోజులు.అపప్టోల్ అనిన్కులాలవారూ ఒకే కుటుంబ ంలా కలిసిమెలిసి మెలిగేవారు.  
ఆవిడ పేరు రతాన్లు-  కర్మంగా మా మండపం వీధిలో అందరితో కలుపుగోలుగావుంటూ,అందరినీ కూడగటుట్కుని,  

ఎవరినీ చెయియ్జాచకుండా  పేద సంసారం గుటుట్గా నెటుట్కుంటూ వచేచ్ది. భరత్ శీర్కాకుళ ంలో ఖాదీ భండారులో ఉదోయ్గి, రెండు వారాలకి 
ఒకసారి  విజయనగరం వచిచ్ కుటుంబానిన్ చూసుకుని పోతూ ఉండేవాడు.ఆయన సంపాదనతో ఇలుల్ గడవడం జలెల్డతో నీరు తెచిచ్నటేల్.  
అతనికి నోటోల్ నాలికలేదు. ఆవిడకి నోరెకుక్వ.  

నాకు చినన్పప్టినుంచీ మనుషుల పర్వరత్న గమనించటం అలవాటు . ఆవిడ విశిషట్ వయ్కిత్తవ్ం పరిశీలించ సాగాను. ఆవిడ 
వదద్ చనువు సంపాదించాను. 

  రతాన్లుగారు ముకుక్సూటి మనిషి. ఆచారవయ్వహారాలోల్ చాలా ఖరాఖండీగా ఉండేది. రెండునాలికల 
మనుషులను,దొడిడ్దారి సంపాదనపరులను, తలవాచేలా చివాటుల్ పెటేట్ది. నిరేహ్తుకంగా ఒకరిపై బురదచలల్టంగాని, ఋజువరత్న ంలేనివాళళ్ 
మాటకి తాళంవెయయ్డంగాని చేసేదికాదు. ఆమె డేగచూపులకి ఇతరులోల్ని లోపాలు సప్షట్ంగా కనిపించేవి. నోటిదురుసుగా పైకి కనిపించినా 
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ఆవిడ విమరిశ్ంచేది వాళళ్బాగు కోరి మాతర్మే. (“నిండుమనంబు నవయ్ నవనీత సమానము –పలుక్ దారుణాఖండల శసత్రతులయ్ము”- అనే 
మహాభారత సూకిత్ గురొత్చేచ్ది నాకు) బుదిధ్మంతులు పొరపాటుల్ దిదుద్కుని బాగుపడేవారు. గిటట్నివాళుళ్ వెనక  పళుళ్ నూరుకునేవారు –ఆమె 
ఎదుట నిలబడే సాహసంచెయయ్లేక. 

ఆవిడకి వీధంతా బంధువులే. కాని ఏం లాభం?  అంతా నోటితో పలకరించి నొసటితో వెకిక్రించేవాళేళ్.  
రతాన్లుగారి పిలుపు –సుగీర్వాజఞ్. “సుందరం(మా అమమ్)! –కాంతం సాయంతర్ం తిర్నాథవర్తం తలపెటిట్ంది. తపప్క 

రావాలి సుమా.” కాంతం పేద బాపడు  సీతారాముడి భారయ్. పిలల్ల తలిల్. వాళిళ్ంటోల్ ఇనపగజెజ్లతలిల్ నితయ్ం నాటయ్ం చేసేది. ఇలుల్ సూరయ్ 
చందుర్లకు ఆటపటుట్. కాంతం పొయియ్లో పిలిల్ లేవనపుప్డు వర్తం తలపెటేట్ది. అమమ్లకక్లు నలుగురూపోగై పదీ పరకా దకిష్ణ 
సమరిప్ంచేవారు. అది ఆవిడకి ఒక వార ంరోజుల గార్సం.  

అపప్ట్టోల్ రేడియో -అదీ వీధికి ఒకటీ అరా మాతర్మే- కాలకేష్పం. అమమ్లకక్లందరూ  రతాన్లు నాయకతవ్ ంలో  
మధాయ్హన్ం కాశీభటల్ నారాయణమమ్ అరుగుమీద చేరే వారు. ఆవిడకి చదువను,వార్యను తెలుసు. పురాణాలు,ఇతిహాసాలు,కాశీ మజిలీ 
కథలు,భటిట్వికర్మారక్ కథలు  వగైరా అనరగ్ళంగా, రసవతత్రంగా వినిపించేది.  కొందరికి ఆధాయ్తమ్ రామాయణం,లలితాసహసర్ం, 
శీర్సూకత్ం,సోత్తార్లు ; కనయ్లకి రుకిమ్ణీకలాయ్ణం, గజేందర్మోక్షం ,పదాయ్లు,పాటలు వంటివి నేరిప్ంచేది.  

వినాయక చవితి వచిచ్ంది. అందరూ  ఉండార్ళుళ్, పిండివంటల నైవేదాయ్లతో -యథా దర్వయ్ం, యథా శకిత్- భగవంతునికి 
నివేదించి ఆరగించేవారు. సాయంతర్ం కనీసం మూడు ఇళళ్లో పర్తిమలను దరిశ్ంచేటందుకు రతాన్లు వీధిలో పిలల్లని వెంటేసుకుని 
తీసుకు పోయేది. (చందాలు పోగేసి పెదద్ ఎతుత్న గణేశ ఉతస్వాలు అపప్టోల్ లేవు).  

ఒకరోజు సాయంసంధయ్వేళ నేను వెళేళ్సరికి రెండిళళ్వాకిటోల్ ఆరుబయట తన పిలల్లని అరథ్చందార్కారంగా 
కూరోచ్బెటుట్కుని పెదద్ కంచ ంలో కందిగుండ(పొడి) వేరుశనగనూనెతో కలిపి చేతికో ముదద్ చొపుప్న వడిడ్ంచగా వాళుళ్ కికుక్రుమనకుండా 
తినాన్రు. తరావ్త చారు, మజిజ్గ. పనిపిలల్ కూతురిన్ అసింటా కూరోచ్బెటిట్ దాని చేతిలో ఓ ముదద్ పడేసేది.   ఆ పర్హసనం ఐపోగానే 
కిరసనాయిలు బుడిడ్ దీపాలవదద్ ,లాంతరువదద్ చేరి రాతిర్ పదిగంటలవరకూ పిలల్లు బిగగ్రగా చదవాలిసిందే! చదువుపటల్ ఆవిడ 
చండశాసనురాలు. 

 “రతాన్లుగారూ. నెయియ్వేసి పెటొట్చుచ్గా. అంత పెందరాళే భోజనం ఏమిటి?” 
 “బాబూ-నువువ్ పసివాడివి. ఊహ వచాచ్క అనీన్ తెలుసాత్యి.రేషన రోజులోల్ దీపాల నూనె తెచిచ్ వేసుత్నాన్ను.  మీ ఇంటోల్ 

కరెంటు దీపాలు. మీ నానన్ గవరన్మెంటు ఉదోయ్గి...” నాకు కొదిద్గా అరథ్మైనటేల్ అనిపించింది. మా ఊళోళ్ బుధవారం శలవు దినం. ఆ 
రోజు మా ఇంటికి రతాన్లు సిఫారుస్తో ఒక వారాల అబాబ్యి వచేచ్వాడు. మాకు సతయ్ం మాసాట్రు  ఇంటికి వచిచ్ పర్యివేటు చెపేప్వారు.  

దసరా రాగానే బడి పిలల్లు విలల్ంబులు (కాగితం గొటాట్లు) ధరించి పూలు జలుల్తూ ఇంటింటికి పోయి “అయయ్వారికి చాలు 
ఐదు వరహాలు; పిలల్వాళళ్కి చాలు పపుప్బెలాల్లు;పావలా బేడిసెత్ పటేట్దిలేదు- అరథ్రూపాయిసెత్ అంటేదిలేదు-ఇచచ్రూపాయిసెత్ 
పుకుచ్కుంటాము;  జయవిజయీభవా జయరామ చందర్”; అంటూ ఆనందంతో గంతులేసి పెటిట్నవి బొకేక్వారు.  

రతాన్లు పండగలు పబాబ్లు, పెళిళ్ళూళ్, పేరంటాలు వసేత్ ఆబాలగోపాలానీన్ హుషారుగా పరుగులెతిత్ంచేది. ఆవిడ 
పరయ్వేక్షణలో ఆడపిలల్లు వైభవంగా బొమమ్లకొలువులు పెటిట్ పిలల్లందరినీ పిలిచి  సరదాగా సంతోషించే వారు. దేవీ శరనన్వరాతుర్లలో 
పూజలు హోరెతేత్వి. వెనువెంటనే  అటల్ తదియ - ఆడపిలల్ల పండగ!  తెలాల్రగటల్నే లేచి తలంటుల్పోసుకుని “అటల్తదిద్-ఆరటుల్-
మురిపిండాకు-మూడటుల్ –పిడికెడు బియయ్ం పిలల్లాల్రా రారండోయ!” అని  మేలుకొలుపులు పాడుతూ నాలుగు వీధులు తిరిగేవారు. 
రతాన్లు ఆధవ్రయ్ ంలో మహావృకాష్లకి మోకులతో ఉయాయ్లలుకటిట్ ఊగేవారు. చినన్చినన్ మగపిలల్లు సతత్రకాయలాల్ వాళళ్వెంట 
వేళాళ్డేవాళుళ్. పోతుపేరంటాళళ్ని తరిమికొటేట్వారు. ఆటపాటలతో రోజంతా గడిపి, చందోర్దయంకాగానే ముతైత్దువలు వండి, నైవేదయ్ం 
పెటిట్న అటుల్,తిమమ్నం(వరిపిండి పాయసం) లాగించేసేవారు.  
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రతాన్లు అరుగుపై కూరుచ్ని వచేచ్పోయేవాళళ్పై వాయ్ఖాయ్నము,ఆకేష్పణ,విమరశ్లు, విసురుల్ విసిరేది. గంపలతో 
కూరగాయలవాళుళ్, తోపుడు బళళ్వాళుళ్, కావిళళ్తో వంట పాతర్లు వగైరా అముమ్కునే వాళుళ్, కొండ దొరలు, కోయ వాళుళ్- ఒకరేమిటి, 
దగగ్ర బంధువులను కూడా ఆవిడ  మనిన్ంచేదికాదు.  

పకిక్ంటి సీత  ఆవిడకి కూతురువరస.ఇదద్రికీ షషాట్షట్కం.( సీత మొగుడు పురోహితుడు. ఆతడే ఏవిఁటి? వీధంతా 
పౌరోహితయ్ం, లేదా వంటవాళుల్.) అశీల్లాలు దొరిల్సూత్ అరథ్రాతిర్ వరకూ జగడం-మరాన్డు సయోధయ్!  

కారీత్కమాసం కోటపకక్న మూడుకోవెళళ్లో శివాలయాలు కలకలలాడేవి. ముతత్యిదువలు, పూరవ్ సువాసినులు పర్మిదలోల్ 
నేతి దీపాలు వెలిగించి గూళళ్లోపెటిట్ నమసక్రించేవారు. 

ఒక సాయంతర్ం పిలల్లంతా(కిషిక్ంధాపురపు అగర్హారీకులు)  వీధిలోకి వచిచ్ ఆకాశంవంక చూసూత్ గోల చెయయ్సాగారు. 
రతాన్లుగారు ననున్పిలిచి “ఏఁవిటి బాబూ ఆ సందడి?” అని అడిగారు. “డియెయ్సాస్ర  గారి మేడ పకక్న ఆకాశ ంలో ఒక చుకక్ మెరుసోత్ంది 
చూశారూ? అది రషాయ్వాళుళ్ ఎగరేసిన సుప్తిన్క. అది వారాత్పర్సారాలకి ఉపయోగిసుత్ంది.” 

 “మరి అంతెతుత్నుండి అది పడిపోదూ?” 
 “పడిపోకుండా నిలిచివుంటుందండి.” 
 “ఎంత చోదయ్ం?” ఆవిడ ఆశచ్రయ్పోయింది. అలాగే నయాపైసలు, గార్ములు, మీటరుల్  వచిచ్న కొతత్లో పాత నాణాలు, 

తూకాలు, దూరాల లెకక్లు ననున్ అడిగి నిరాధ్రణ చేసుకునేది.  
గార్మదేవత అమమ్వారి జాతరలో మూడులాంతరల్ మీదుగా సిరిమాను, వల, ఏనుగు రాజుగారి  కోటగుమమ్ం వరకు పోయి 

ముమామ్రు తిరిగేవి. పులివేషాలు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ. 
   ధనురామ్సంలో   పుణయ్ సతరీలు పూజలు చేసేవారు.  
నేను,నేమానివాడు (ఇంటిపేరు) ఫిఫత్ ఫార ంలో కాల్సులో ఖాళీ చికిక్నపుప్డలాల్ పదాయ్లతో కొటేట్సుకునేవాళళ్ం. వాడో కొంటె 

కోణంగి. “ఆచారి పపుప్చారా/కాచావా పపుప్చారు కడివెడునిండా/ చూచాను నీ మహతవ్ము/బాచాబూచులకు పెదద్!భడవా! కుంకా!” 
అని ఒక సహపాఠిని ఏడిపిసేత్ తెలుగుమాసాట్రు సుతిమెతత్గా చివాటుల్ పెటేట్రు-కవితావ్నిన్ మెచుచ్కుంటూ. ఎసెస్సెస్లీస్లో (ఆరో ఫారం) -
కౌమార ంలో-యౌవన పార్దురాభ్వానికి ముందు– మా పర్హసనాలు- నేమాని శీర్నాథుని “మకరధవ్జునికొంప మరికొంత 
కనిపింప/చీరకటిట్నదయా చిగురుబోడి” అని ఉదహరించగా, నేను ఆంధర్నామసంగర్హ ంలో “...గబిబ్గుబబ్ల చెమటల యుబబ్డంచు/గబిబ్ 
నాఁజను మారుతాఖయ్లు మహేశ” అని కోట చేసి వినోదిసుత్ండగా,   పకక్పిలల్లు మానోటస్ తెలుగు మాసాట్రుకి చూపగా ఆయన నవువ్తూ 
మాకు చెరొక మొటిట్కాయ పర్సాదించారు.  

ముకోక్టి ఏకాదశి నాడు రాజగోపాలసావ్మి ఉతస్వ విగర్హాలు పలల్కిలో మూడు వీధులోల్ ఊరేగి  పూజలందుకునేవి.  
రతాన్లు పరయ్వేక్షణలో ఆడపిలల్లు వాకిళల్ముందు రంగవలుల్లు, రథం ముగుగ్లు వేసి, గొబెబ్మమ్లు వుంచి హడావుడి 

చేసేవారు. భోగిమంటలతో చలికాగి ,సంకార్ంతినాడు కొతత్బటట్లతొ ముసాత్బై సోకు చేసే వారు.  అలుల్ళళ్ రాకతో పండుగ శోభించేది. 
డూడూబసవనన్ల సనాన్యి మోతలు, హరిదాసుల కీరత్నలతో వీధులు మారుమోగేవి. 

 రథసపత్మికి చికుక్డు కాయలతో సూరుయ్ని రథాలు, చికుక్డు ఆకులోల్ పిడకలపై వండిన పరమానన్ం  నైవేదయ్ం.  ఆ రుచి ఏ 
రోజూ రాదు-మధురాతిమధురం! 

 మహాశివరాతిర్కి ఉపవాసాలు,పూజలు. మా ఇంటోల్ ఏకాహం.(ఒక పగలు, ఒక రాతిర్, భజన-  భకిత్ పాటలు,కీరత్నలు, 
గీతములు, జంతర్వాదయ్ములతో సంగీతం.)లాల బాగ  చినన్పువువ్లతోటలో పూల సేకరణ.  

ఉగాదికి కొతత్బటట్లు. ఉగాది పచచ్డి.  
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పూసపాటి రాజుల మా విజయనగరం విదయ్ల నిలయం. కళలకు కాణాచి. అడిదం సూరకవి*, హరికథా పితామహ అజాజ్డ 
ఆదిభటల్ నారాయణదాసు,నవయుగ వైతాళికుడు గురజాడ అపాప్రావు ,పహిలావ్న  కోడి రామూమ్రిత్, వయొలిన దావ్రం వెంకటసావ్మి 
నాయుడు వంటి మహామహులు నడయాడిన నేల.  సంసక్ృతం, సంగీతం, సైనస్,బోధన, కళాశాలలు విలసిలిల్న దివయ్భూమి. )   

ఆ రాతిర్ మండపంవదద్ రాజగోపాల భాగవతార గారి హరికథ. మైకులేకపోయినా పేటంతా వినబడేది. మనోహరమైన 
గంధరవ్ గానం మైమరచి వింటునాన్రు జనం అంతా. అంతటి మహతత్రమైనవేళ రతాన్లు జీవితవీణ అపశుర్తి పలికింది- ఆమె భరత్ 
దివంగతుడైనాడని. అచిరకాల ంలో  గోరుచుటుట్పై రోకటిపోటులా పినన్ వయసులో కూతురు విధవరాలై మనవడితో  సహా ఇంటికి చేరింది. 
రతాన్లు ఇంటికి గర్హణం పటిట్ంది.  

ఒకరోజు రతాన్లు మా నానన్ గారితో  “కృషణ్మూరిత్బాబూ! నాకునన్ ఒకక్ ఆధారం పోయింది. నా పెడద్కొడుకు 
సూరయ్నారాయణ ఎఫేఫ్(ఇంటరీమ్డియెట)  చివరి ఏడు. మీరు నియోగి పర్భువులు. గొపప్మనసుతో   నలుగురికీ చెపిప్ వాణిణ్ గటెట్కిక్ంచండి. 
మీ మేలు మరిచిపోను.” అని వేడుకుంది. ఆయన తన వంతు పది రూపాయలు (ఆ రోజులోల్ బియయ్ం బసాత్ ఖరీదు) చేతిలోపెటిట్ తెలిసిన 
వరత్కుల చేత చందాలు ఇపిప్ంచారు. వాడు కషట్పడి చదివి పాసయాయ్డు.  

 దాసనన్పేట చివర మచచ్కొండ చేరువన జగనాన్థ రథోతస్వం. బలరామ,సుభదర్, కృషుణ్ల విగర్హాలతో రథాలు తిరిగేవి. 
గొపప్ తిరనాళుళ్. మా పేటలోకూడా  గుజజ్నగూళుళ్, దశావతారాలు. చినన్ తరహా తిరునాళుళ్.  

   శీర్కృషాణ్షట్మికి ఉటెట్ల పండుగ. మాఇంటోల్ ఏకాహం.  
అపప్టోల్ రైలేవ్లో రాత పరీక్షలు లేవు. పెదద్ అధికారుల చేతిలో ఉదోయ్గాలు ఉండేవి.అందులో ఓ అధికారిని బతిమాలి 

బామాలి రతాన్లు  టైపు,షారట్ హాండ కూడా పాసైన సూరయ్నారాయణకి టిటాల్ఘర లో ఉదోయ్గం వేయించి పంపింది.  
రతాన్లు తన దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుని కారీత్కమాసం వనభోజనాలు పెదద్పువువ్లతోటలో ఔతాఖ్న పకక్న మహోతాస్హంగా 

ఏరాప్టు చేయించింది. పెళిళ్వారిసందడితో నాలుగువీధులూ తిరగబడినాయి.  
గర్హణాలవంటి పరవ్దినాలోల్ ఎడల్బళుళ్ వేసుకుని భీమిలి(భీమునిపటన్ం) సముదర్ సాన్నాలకి ఆవిడ జనానిన్ తీసుకువెళేళ్ది.  
మూడో కొడుకు కృషుణ్డు (పరీక్షలోల్ పరయ్వేక్షకునిగా చూసీ చూడనటుల్ వదిలేసిన) అపప్యయ్  శాసుత్ర్లు దయవలన ఎసెస్లీస్ 

పాసయాడు. మళీళ్ మరో రైలేవ్ ఉదోయ్గి కాళుళ్ పటుట్కుని గాంగ మన  గా ఉదోయ్గం తెచిచ్ పెటిట్ంది. వాడికి జంషెడ పూర లో పోసిట్ంగ. 
చదువుకునన్ కూలీగా, పనిమంతుడిగా పేరుతెచుచ్కుని వాడు సవ్శకిత్తో రైలేవ్లో గుమసాత్గా  పదోనన్తి పొందాడు.  

నాకు అదృషట్ంపై(సంభావయ్తపై)  ఆధారపడే ఆటలంటే వైముఖయ్ం. ఆ రోజు మూలావాడు (ఇంటి పేరు) గంటసత్భం దగగ్ర  
నాచేత రూపాయిపెటిట్ లాటరీ టికెక్ట కొనిపించాడు. ఇషట్ం లేకపోయినా రతాన్లు జాఞ్పకంవచిచ్ ఆవిడ పేరున అది కొనాన్ను- లాటరీ 
వచిచ్నపుప్డు చూదాద్  లే అని!  

ఇలుల్చేరిన కూతురిన్ టీచర టెర్యినింగ కి పంపి, టీచరుగా పోసిట్ంగ వేయించి దాని బతుకిక్ ఒక  దారి చూపింది. 
బుదిధ్మాందయ్ం మనవడు నరిసిగాడికి  చదువు అబేబ్సరికి దండగడియం పటిట్ంది.  

రెండొకోడుకు భగవడు షోకిలాల్ . బియేయ్ వెలగబెడుతునాన్డు తన అనన్యయ్ సహకార ంతో.  
కోపరేటివ సోట్రు గుమసాత్  తన కూతురు రాధ చెయియ్పటుట్కునన్ందుకు రతాన్లు చీవాటుల్పెటిట్ వాడిని బదిలీ చేయించింది. 

రాధని ఇషట్పడి పైస కటన్ ంలేకుండా పెళిళ్చేసుకుని అలుల్డు మెడార్స తీసుకు పోయాడు. పెదద్కొడుకు సూరాయ్నికి దగగ్ర సంబంధం చూసి 
పెళిళ్ చేసింది. కోడలు చిదిమి దీపం పెటిట్నటుల్నన్దని తెగ మురిసిపోయింది. వాళళ్తో టిటాల్ఘర వెళిళ్ వారం రోజులుకూడా అకక్డ ఉండలేక 
తిరిగి వచేచ్సింది.  
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రోజులనీన్ ఒకేలా ఉండవు. సంసారభారం మోసి అలసిసొలసి విశార్ంతి కోరే సమయ ంలో  ఆమెకి దగుగ్, నీరసం పటుట్కుని 
---(అపప్టోల్ “గొంతు కేనస్ర” అనే మాట కూడ ఎవరూ విని ఉండరు. ) చికిక్ శలయ్మయియ్ంది. ఆవిడ కంచుకంఠం మూగ పోయింది.  

నేను పై చదువులకి వైజాగ(విశాఖపటన్ం) పోవలసిన సమయం. ఒకనాడు చకర్ం తిపిప్న ఆవిడ జరాభారంతో వీధి 
వసారాలో గుమమ్ ంపై ముగుగ్బుటట్లాంటి తల ఆనించి పడుకుని వుంది. నేను వెళిళ్ ”రతాన్లుగారూ. ఒంటోల్ ఎలా వుంది?” అని కుశలపర్శన్ 
వేశాను.  

గాజుకళళ్తో చూసూత్- “నువావ్ బాబూ. ఈ దీనురాలిని పలకరిసుత్నాన్వా?”  
‘ఛఛ .అవేం మాటలండీ? ”  
“ మీ అమమ్కనన్ సంతానంలో నువువ్ మణిపూసవి. పెదద్లంటే నీకు ఎనలేని గౌరవం . వృదిధ్లోకి వసాత్వు. పెదద్ ఉదోయ్గం, 

గుణవతియైన భారయ్తో పిలాల్పాపలతో వెయేయ్ళుళ్ వరిధ్లుల్!” అని దీవించింది.  – ఆరునెలల్ తరావ్త మావాళుళ్ చెపాప్రు. ఆమె మనకికలేరని. 
కొవొవ్తిత్లా తాను కరుగుతూ అందరికీ వెలుగునిచేచ్ రతాన్లు ఆరిపోయింది. 

యాదాలాపంగా పేపరు చూసుత్నన్ నాకు ఎపుప్డో కొనన్  లాటరీ టికెక్ట  పేలిందని తెలిసింది. ఆ మొతత్ంసొముమ్  
రతాన్లుగారి మనవడు నరిసిగాడికి  ఇవవ్ నిశచ్యించాను. మనసు తేలికపడింది. అదే నేను ఆవిడకి అరిప్ంచే అశుర్నివాళి.    

     (సమాపత్ం) 
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