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పు లు

పోడూరి ంకటరమణ శరమ్
విఐటి వెలూల్రు లో బె టెక ఫైనల పరీక్షలు రాసి సెలవలకి హైదరాబాద ఇంటికి వచాచ్ను. ఇంటికి రాగానే అమమ్ చెపిప్ంది, రెండు

రోజులలో రాజు మావయయ్ వసుత్నాన్డని. చాలా ఆనంద మేసింది. మా అమమ్ అయిదుగురు అపప్ చెలెల్ళల్కి రాజు మావయయ్ తపప్ మిగతా అనన్ దముమ్లు
ఎవరూ లేరు. చినన్పుప్డు, రాజు మావయయ్ వసుత్నాన్డంటే మా పిలల్లందరికీ చాలా ఉతాస్హం. పిలల్ లందరికీ ఎదో ఒక పర్తేయ్కమయిన సీవ్ట పటుట్కు
వచేచ్వాడు. చినన్పుప్డు వేసవి సెలవలకి తాతగారి ఊరు వీరవాసరం వెళళ్డానికి పెదద్ అటార్క్షన రాజు మావయేయ్. ఆయన కూడా పిలల్లతో సెలవలకి
వీరవాసరం వచేచ్వాడు పిలల్లనద్రినీ చేరదీసి రకరకాల ఆటలు ఆడించే వాడు. ఒకొక్కక్పుప్డు ఒకొక్కక్ళళ్ని వెంటపెటుట్కుని తోటలోల్కి తీసుకు
వెళేళ్వాడు. కూడా వెళళ్డానికి మేము ఒకళళ్తో ఒకళళ్ం పోటీ పడుతూ ఉండేవాళళ్ం.
నానన్గారికి తరుచు బదిలీలు ఉండడం, తాను ఢిలీల్ లో సెటిల అవడంతో మాకు జాఞ్న మొచిచ్న తరువాత ఆయన తో ఎకుక్వ రోజులు
గడిపింది తకుక్వే. చినన్పుప్డు ఆయన ఏపని చెపిప్నా చేయడానికి అందరం పోటీ పడుతూ ఉండేవాళళ్ం. మా చేత అలా పనులు చేయించడంలో ఆయన
చిటాక్ అపుప్డు మాకు తెలియదు.
నానన్గారు ననున్ సేట్షన కి వెళళ్మంటే నేను వెళిల్ రాజు మావయయ్ని రిసీవ చేసుకునాన్ను. ఆటో అతను చాలా రదీద్ గా ఉనన్ టార్ఫిక
లోంచి సడన బేర్కులు వేసి ఏ వెహికిల కీ గుదిద్ంచ కుండా సీప్డ గా నడపడం మావయయ్కి చాలా ఆశచ్రయ్ మేసింది . ఇలాంటి సిక్ల ఎకక్డా చూడం
అని, ఆటో అతని తో కూడా మాట కలిపి అతనిన్ అభినందించాడు. దారిలో ఏటీఎం దగగ్ర ఒక సారీ, పులాల్రెడిడ్ సీవ్ట షాప దగగ్ర ఇంకోసారీ ఆటో ఆపి
పనులు చేసుకునాన్ ఆటో అతను ఏమీ విసుకోక్క పోవడం నాకు ఆశచ్రయ్మే. ఇంటికి చేరిన తరువాత మావయయ్ సూట కేసు ఆటో లోంచి తీసోత్ంటే, ఆటో
అతను అందుకొని లోపలిదాకా తీసుకు వచిచ్ పెటాట్డు. హైదరాబాద లో ఆటో అతను ఆ పని చేయడం నాకు నిజంగా వింతే.
భోజనాలు అయిన తరువాత అమమ్తో కబురల్లో పడాడ్డు మావయయ్. మయంలో ననున్ పిలిచీ " ఒరేయి ఎలుల్ండికి నరాస్పూర ఎకెర్స్ప్స
లో వీరవాసరానికి కి రెండు టికెక్టుల్ ఉనాన్యేమో చూడు, నువువ్ కూడా నాతో వదుద్వు గాని" అనాన్డు అమమ్కేసి వాడు రావడం అభయ్నత్రం లేదుగా అనన్టుట్
చూసూత్
"వీరవాసరం వెళాల్లా ?" అంది అమమ్ కుతూహలంగా
" అవునే, ఆ మధయ్న మన ఇంటి పకక్న ఉనన్ సథ్లం కొనాన్ము కదా? దానిలో ఎవడో రాటలు పాతాడట. కోరుట్ లో కేసు వెయాయ్లి అని
చెపాప్డు మన పొలాలు చూసే రామభదర్ం. ముందు అకక్డికి వెళిల్ చూసి భీమవరం లో కోరుట్ లో వెయాయ్లి. భీమవరం లో రెండు రోజులు
ఉండాలేమో" అనాన్డు మావయయ్ పర్యాణం కారణం చెబుతూ
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" భీమవరం లో మన నరుసులు పినిన్ కొడుకు మాధవ ఉనాన్డు. వాళళ్ ఇలుల్ పెదద్దే. అకక్డ దిగు. వాడూ సంతోష పడతాడు" అంది
అమమ్.
" మామూలు గా దొరకక్ పోతే తతాక్ల అయినా చూడరా. లోయర బెరుత్ పెటుట్. మోకాళళ్ పార్బెల్మ తో పైకి ఎకక్ లేను " అనాన్డు కారుడ్
పరుస్ లోంచి తీసి ఇచిచ్.
మావయయ్ భయ పడడ్టేట్ లోయర బెరత్ దొరకలేదు. ఒకటి మిడిల, ఒకటి అపప్ర దొరికాయి.
****
టైరన టైంకి కొంచం ముందుగానే సేట్షన చేరుకునాన్ము. సేట్షన లో బండి పెటట్గానే, ఎకిక్ సామాను సదిద్ మా సీటల్లో కూరుచ్నాన్ం.
అపప్టికి మా సెక్షన లో ఉనన్ ఆరు సీటల్కి, మేమిదద్రమే ఎకాక్ము. "ఎవరినయినా లోయర బెరత్ రేకెవ్సట్ చేదాద్మా మావయాయ్ అనాన్ను." " చూదాద్ం లే,
వచిచ్న వాళుళ్ మనకంటే వాళళ్కే అవసరమయితే ఏమి అడుగుతాము?" అనాన్డు మావయయ్
కొదీద్ సేపటికి ఒక నడి వయసు వయ్కిత్, భారయ్, ఇదద్రు పిలల్లతో వచిచ్ మా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్కి కొంచం సామాను ఎకుక్వగా
ఉంది. ఆయన వాటిని సదుద్కోవడం లో సతమత మవుతోంటే, మావయయ్ లేచి, మా సామాను కూడా జరిపి, వాళళ్ సామాను సదద్డం లో సహాయం చేశాడు.
వాళళ్ ఇదద్రు పిలల్లలో, అబాబ్యికి ఏడూ, అమామ్యికి ఒకటో, ఒకటినన్రో ఉంటాయి అనుకుంటా. అబాబ్యి కి కళళ్జోడు. వాడు
ఎదో బొమమ్ల పుసత్కం చూసుకుంటునాన్డు. అమామ్యి మాతర్ం ఉండుండి ఏడుసోత్ంది. ఎందుకు ఏడుసోత్ందో ఆవిడకి అరథ్ం కాక సతమత మవుతోంది.
కాసేపు పరిశీలించి, ఆ అమామ్యిని ఇవవ్మని మావయయ్ ఎతుత్కునాన్డు. మావయయ్ చేతులోల్ కూడా ఊరు కొక పోతే, ఆ పిలల్ దృషిట్ మరలచ్డానికి
రెండుచేతులతో పైకి ఎతిత్నపుప్డు, ఆ పిలల్ కాలికి ఉనన్ వెండి పెటాట్ హుకుక్ దగగ్ర, రేకులాటిది ఆ పిలల్కి గుచుచ్కోవడం చూశాడు. అది ఆవిడకి చూపించి
ఆపటాట్ తీసేయిసేత్ ఆ పిలల్ ఊరుకుంది.
ఆవిడ భోజనాలు కెరీయర లో సరుద్కు వచిచ్ంది. భరత్కీ పిలల్లకి పెటట్ బోతూ, మాకు కూడా ఆఫర చేసింది. " లేదండి తెచుచ్కునాన్ము"
అని మేము సేట్షనోల్ కటిట్ంచిన పాయ్కెటుల్ విపాప్ము
భోజనాలు అయిన తరువాత " పవర ఎకుక్వగా ఉనన్టుట్ందే! అబాబ్యికి ఎపప్టినుంచీ కళళ్జోడు అవసరమైంది సార ? సైట ఉనన్టుట్
ఎలా తెలిసింది?"మావయయ్ ఆయనని అడిగాడు
" అవునండీ మైనెస అయిదు. కానెవ్ంట వాళుళ్ అందరికీ మెడికల చకప చేయించినపుప్డు తెలిసింది" అనాన్డు ఆయన
" ఇంత చినన్ వయసులో వచిచ్నపుప్డు రెండేళల్కోమాటు జంప ఆయె అవకాశం ఉంది. పాండిచేచ్రి అరబిందో ఆశర్మం వాళుళ్
ఒక ఎకస్రైస్జ చెపిప్, కిట ఇసాత్రు. మా అబాబ్యిని తీసుకువెళాల్ను. కొదిద్గా ఉపయోగపడింది. ఇంకా చినన్వయసులో అయితే ఎకుక్వ ఉపయోగపడేది
అనాన్రు. మీవాడు చాలా చినన్వాడు కాబటిట్ ఒక మాటు తీసుకు వెళళ్ండి " అనాన్డు మావయయ్ సలహా ఇసూత్.
" తపప్కుండా తీసుకువెడతామండి" అంది ఆవిడ ఉతాస్హంగా. వాళళ్ని ఎలా కాంటాకట్ చేయాలో మావయయ్ ఆయనకి వివరించాడు.
కాసేపు కబురుల్ అయిన తరువాత " మెలిల్గా పైకి ఎకుక్దాము రా, మోకాళుళ్ నెపుప్లయినా, తపప్దు కదా?" అనాన్డు మావయయ్ లేసూత్
" కిర్ంద రెండు బెరుత్లూ మావే. మీరు ఒకటి తీసుకోండి." అంది ఆవిడ మొహమాటానికి కాకుండా, సినిస్యర గానే
" మీకు ఇబబ్ందేమో? " అనాన్డు మావయయ్ సందేహిసూత్
" లేదండి, పిలాల్డూ, ఆయన పైకి వెడతారు ఏమీ ఫరవాలేదు" అని భరత్ కేసి చూసింది. ఆయన వెంఠనే " ఏమీ పోర్బల్ం లేదండి " అని
అంగీకారం తెలపడంతో మావయయ్ బెరత్ పోర్బల్ం సాలవ్ అయింది.
నేను నా బెరత్ మీదకి ఎకుక్తూ మావయయ్ 'చిటాక్' గురించి నాకు కొంత అవగాహన కలుగుతోందేమో అనుకునాన్ను.
****
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వీరవాసరం లో దిగి తాతయయ్ గారి ఇంటికి చేరేటపప్టికి ఉదయం ఎనిమిదయింది. రామభదర్ం ఇలుల్ కాసత్ శుభర్ం చేయించి ఉంచాడు.
అమమ్మమ్, తాత గారు పోయిన తరువాత, ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉండటం లేదు. ఎపుప్డయినా భూములు చూసుకోవడానికి రాజు మావయయ్ వసేత్ ఉండడానికి
వీలుగా కొదీద్ పాటి సామాను తో మూడు గదులు నివాసయోగయ్ంగ చేశాడు రామభదర్ం. మిగతా ఇలుల్ అంతా చాలా పాడుపడి పోయింది. ఇలుల్ మెయిన
రోడుడ్ మీద ఉండడంతో డెవెలప మెంట కి అడుగుతునాన్రు. ఆ ఇంటి సథ్లంతో కలిపి అమిమ్తే ఎకుక్వ రేటు వసుత్ందని పకక్ సథ్లం కొనాన్డు మావయయ్.
అనుకునన్టుట్ గానే ఇపుప్డు రేటుల్ బాగా పెరిగాయి. అందువలేల్ అవతల పకక్ మందుల షాపు వాడు కొంత సథ్లం కలుపుకోవడానికి ఎదో లిటిగేషన పెటాట్డు.
రామభదర్ం పంపించిన భోజనాలు చేసి ఒక కునుకు తీశాము . మధాయ్హన్ం, రామభదర్ం ఎవరో మధయ్వరుత్లని తీసుకు వచాచ్డు రాజీ
కుదరచ్డానికి. వెళిళ్పోతూ వాళళ్లోల్ ఒకాయన రాజయయ్ గారు వెనకిక్ వచిచ్ సలహా ఇచాచ్డు . ఆయనకి తాత గారు ఎపుప్డో చాలా సహాయం చేశారట.
ఆయన అనేదేమిటంటే, రాజు మావయయ్ ఢిలీల్ లో ఉండి లిటిగేషన నడపలేడనీ , కోరుట్ల చుటూట్ట్ తిరగలేడనీ మొతత్ం ఇలుల్ తో సహా సథ్లానిన్, కొంత కాలం
లిటిగేషన నడిపి తకుక్వ రేటుకి తానే కొనేదాద్మనే ఉదేద్శయ్ంతో పకక్ మెడికల షాపు రోశయయ్ ఇదంతా లేవదీశాడనీ చెపాప్డు. అందుచేత రాజీ ఏమి
పడకుండా కోరుట్లో వెయయ్మని చెపాప్డు. ఇకక్డ లాయర కాకుండా, భీమవరం లో ఉనన్ ఎవరయినా మంచి లాయరిన్ పెటిట్ కేసు వేయమనాన్డు. తాను
చేయవలసిన సహాయం చేసాత్ననాన్డు.
ఆ సాయంతర్ం భీమవరం మాధవ మావయయ్ ఇంటికి బయలుదేరాము. దారిలో మావయయ్ చెపాప్డు. చినన్పుప్డు మాధవ మావయయ్
వీరవాసరం లో తాతగారి ఇంటోల్ ఉండి చదువుకునాన్డట. మావయయ్ కంటే కొదిద్గా సీనియర. చాలా విషయాలలో " ఒరేయి మాధవ ని చూసి నేరుచ్కోరా"
అని మావయయ్తో అనేదట అమమ్మమ్ . పొర్దుద్టే లేవడం, తన పనులు తాను చేసుకోవడం, శర్దధ్ గా చదువుకోవడం లాంటి అనిన్ విషయాలలో
మావయయ్కంటే మెరుగట. వాడు మిలిటరీ సరీవ్స కి వెళల్డం వలల్ చూసి చాలా చాలా రోజులయింది అనాన్డు.
భీమవరం లో ఒక పెదద్ అపారెట్మ్ంట కాంపెల్క పకక్న ఒక చినన్ కాంపౌండ లో ఇండిపెండెంట హౌస వాళళ్ది. వీధివైపు వునన్ రెండు
కిటికీల షేడస్ మీద రెండేసి పూలకుండీలు, కిందకి వేళాళ్డుతునన్ పూల తీగలతో చాలా అందానిన్చాచ్యి. కాంపౌండ వాల కీ ఇంటికీ మదయ్ లోపలికి వెళీళ్
దారికి ఇరు పకక్లా గులాబీ మోకక్లు పూల తో నిండి ఉనాన్యి.
మాధవ మావయయ్ చాలా ఆపాయ్యంగా రిసీవ చేసుకునాన్డు. ఆయన, అతత్యాయ్ , ఇదద్రే ఉంటునాన్రు. వాళళ్ అమామ్యి పెళిల్ అయి,
దుబాయిలో ఉంటోందని తెలిసింది.
"ఎలా ఉనాన్రు వదినగారు. ఎపుప్డో సుబుబ్లు పినిన్ కూతురు రాజయ్ం పెళిళ్లో కలిశాము. మళీళ్ ఇపుప్డు. ననున్ మరిచి పోయి
ఉంటారు" అనాన్డు రాజు మావయయ్ అతత్యయ్ని పలకరిసూత్. " మా పెదద్కక్ కొడుకు చందర్ం " అని ననున్ పరిచయం చేశాడు . బాగా మారిపోయాననీ
ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూశానని చెపిప్ లోపలికి వెళిళ్ంది అతత్యయ్
హాలులో సోఫాలలో కూరుచ్నాన్ము. " యూరప లో చాలా ఇళల్లోల్ కిటికీ షేడల్ మీద పువువ్ల కుండీలు, కుండీలు కనపడకుండా తీగలు
కిర్ందకి వాలుతూ ఉంటాయి. అచచ్ం అలాగే ఉనాన్యి మీ ఇంటి ముందు. చాలా బాగా పెంచావే" అనాన్డు రాజు మావయయ్ మెచుచ్కుంటూ
" మనదేమీ లేదురా, అనీన్ మీ వదిన ఐడియాలే. సినిమాలలో చూసి చేసినవే. పువువ్లు కూడా కోయదు. గులాబీలు చూశావు కదా? అవి
అకక్డే ఉండాలి అంటుంది" భారయ్ గురించి చెబుతుంటే ఆయన కళళ్లోల్ కొంచం గరవ్ం తొణికసలాడడం నేను గమనించాను
ఇంతలో అతత్యయ్ కాఫీలు తెచిచ్ంది. అందరం మెలిల్గా తాగుతునాన్ము. "నీ పూల మొకక్లనీ, కుండీలనీ మెచుచ్కుంటునాన్డు రాజు "
అనాన్డు మావయయ్ భారయ్తో. ఆవిడ నవివ్ ఊరుకుంది
" అదుభ్తం! ఇలాంటి ఫిలట్ర కాఫీ ఈ మధయ్న తాగలేదు. ఎరా చందర్ం మీ వెలూల్ర లో ఇలాంటిది ఎపుప్డయినా తాగావా? అనాన్డు
రాజు మావయయ్ నాకేసి చూసి
"కుంభకోణం డిగీర్ కాఫీ అని ఫిలట్ర కాఫీ ఉంటుంది కానీ. దానికంటే ఇది చాలా బాగుంది" అనాన్ను అతత్యయ్కేసి మెచుచ్కోలు గా
చూసి.
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రాజు మావయయ్, మేము వచిచ్న పని చెపాప్డు మాధవ మావయయ్కి. తనకి తెలిసిన అడొవ్కేట ఉనాన్డనీ అతని దగగ్రకి
పొర్దుద్టే వెడదామని చెపాప్డు
డార్యింగ రూమ కి ఎడమవైపుగా ఉనన్ బెడ రూమ మాకు ఉండడానికి ఏరాప్టు చేశారు. కొంచం ఉకక్ గా ఉందని, ఇదద్రం సాన్నాలు
చేసి రెడీ అయాయ్ము. రాజు మావయయ్ ఎవరో చినన్పప్టి కాల్స మేట ఉనాన్డని, అతనిని కలిసి వసాత్నన్ని వెళాళ్డు. నేను అతత్యయ్ తో కబురల్లో పడాడ్ను.
రాతిర్ ఎనిమిదింటికి రాజు మావయయ్ తిరిగి రాగానే డైనింగ టేబుల దగగ్ర ముగుగ్రికీ వడిడ్ంచింది. చాలా పదారాధ్లు చేసింది అతత్యయ్.
కూరుచ్ంటూనే అనాన్డు రాజు మావయయ్ " ఏమిటి ఇనిన్ ఐటెమస్ చేశారు వదిన గారు". నవువ్తూ "ఆ ఏమునాన్యి?మామూలుగా
చేసేవే" అంది ఆవిడ
భోజనాలు చేసుత్ంటే, ఏ ఐటెం ఎవరు తింటునాన్రో చూసి అవి మళీళ్ వడిడ్ంచడానికి తేవడం లో ఆవిడ శర్దద్ నాకు బాగా నచిచ్ంది
కొబబ్రి కాయతోటి, శనగపపుప్ తోటీ రెండు మూడు ఐటెంలు చేసింది ఆవిడ. అవి రుచి చూసి "ఇవి ఎపుప్డూ తిన లేదే, చాలా
బాగునాన్యి" అనాన్డు మెచుచ్కుంటూ రాజు మావయయ్.
" ఆ రెండూ మీ వదిన సెప్షలస్ రా ఎవరు తినాన్ రెసిపీ తెలుసుకుని వెడతారు" అనాన్డు కొంచం గరవ్ంగా మాధవ మావయయ్.
భోజనాలు అయిన తరువాత ఒక పళెల్ం లో పళళ్ ముకక్లు, ఆ తరువాత వేరే పళెల్ంలో తమల పాలకులు, వకక్[పొడి,
వలిచిన ఏలకులు నీట గా అమరచ్డం-, ఇలా రాతిర్ పడుకునే దాకా అతత్యయ్ చేసిన వాటిని రాజుమావయయ్ మెచుచ్కోవడం, దానికి మాధవ మావయయ్
ఆనంద పడడం నాకు తెలుసూత్నే ఉంది.
మరునాడు పొర్దుద్టే మమమ్లిని ఇదద్రినీ అడవ్కెట దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు మాధవ మావయయ్. ఆయనకి మొతత్ం అంతా చెపిప్,
అవసరమయితే వీరవాసరంలో ఉనన్ రాజయయ్ సహాయం చేసాత్డని చెపాప్డు మావయయ్. కాగితాలు అనీన్ రెడీ చేసి వకాలత మీదా, మిగతా వాటి
మీద సంతకం పెటిట్ంచుకునాన్డు అడొవ్కేట. మేము తిరిగి వసోత్ంటే " మీరు ఎకక్డో ఢిలీల్ నుంచి తరచు రావడం కుదరదు కాబటిట్. ఇకక్డ ఎవరికయినా
పవర ఇచిచ్. రాజయయ్ని కూడా ఆ ఊళోళ్ వాళళ్ సాక్షయ్ం కోసం కలుపుకోవడం మంచిది అనాన్డు" అనాన్డు అడొవ్కేట.
అలాగే టైర చేసాత్నండి అని మావయయ్ అనగానే " నా పేర పవర కి కాగితాలు తయారుచేయండి సార,నేను ఇకక్డ ఉనాన్ను కదా?,
రాజయయ్ నాకూ తెలుసు, అకక్డ వాళల్ందరితో నేను మాటాల్డుతా, చాలా అవసరమయినపుప్డే రాజుని పిలిపిదాద్ము" అనాన్డు మాధవ మావయయ్
రాజు మావయయ్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని " చాలా థాంకస్ రా. నీకు శర్మ అవుతుందేమో" అనాన్డు కృతజఞ్త ముఖం లో పర్సూఫ్ట
మవుతుండగా
" భలేవాడివే ఆ మాతర్ం మనకి మనం చేసుకోవడం లో ఏముంది? " అనాన్డు నవువ్తూ. దానికి సంబంధించిన పేపరస్ కూడా
సంతకాలు అయిన తరువాత బయలు దేరి వచేచ్శాము.
రాతిర్కి టైరన లో తినడానికి అతత్యయ్ ఇచిచ్న పాయ్కెటుల్ కూడా తీసుకుని సేట్షనిక్ బయలు దేరాం. " ఈ మాటు వచేచ్టపుప్డు, మా
చెచెలెల్లిని కూడా తీసు రా తపప్కుండా" అంది అతత్యయ్ రాజు మావయయ్తో, సాగనంపడానికి గుమమ్ం దాకా వచిచ్.
" తపప్ కుండా, మీ దగగ్ర నేరిప్ంచవలసినవి చాలా ఉనాన్యి" అనాన్డు నవువ్తూ మాధవ మావయయ్ కేసి చూసూత్. ఆయన కూడా
ఆనందంగ నవేవ్డు.
***
తిరుగు పర్యాణం లో ఇదద్రికీ లోయర బెరుత్లే రావడంతో పార్బెల్మ లేకపోయింది. బాయ్గులు సదిద్ సీటల్లో సెటిల అయిన తరువాత
అపప్టి వరకూ ననున్

దొలుసుత్నన్ "మావయయ్ చిటాక్" విషయం మనసులో పైకి వచిచ్ంది. హైడెరాబాద లో సేట్షన నుంచి తీసుకువచిచ్న ఆటో వాడి

దగగ్రనుంచి, టైరనోల్ బెరత్ ఆఫర చేసిన కుటుంబం, భీమవరం లో మాధవ మావయయ్ కోరుట్ కేసు సహాయానికి ఆఫర,

అనీన్ ఒకక్ మాటు గురుత్కు

వచాచ్యి. ఆటో వాడిని పొగడడం, టైరన లో వాళల్కి సహాయం చేయడం, అతత్యయ్ని పొగడడం దావ్రా మాధవ మావయయ్ని ఆనంద పరచడం, ఇవనీన్ ఒక
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పు లు పోడూరి ంకటరమణ శరమ్

ఫలితానిన్ ఆశించి పాల్న పర్కారం జరిగాయా, లేక సహజంగా మావయయ్ వయ్కిత్తవ్ం లో ఉనన్ మంచితతనం వలల్ జరిగాయా అనన్ విషయం నాకు సందేహం
గానే మిగిలిపోయింది.
మనసులో పీకోక్వడం దేనికి? మావయయ్నే అడిగేదాద్ం అనుకుని ఆయనతో నా మనసులో వచిచ్న పర్శన్ గురించి చెపాప్ను.
ఆయన " సహజంగా చెటుట్కు పూసిన మలెల్పూల నుంచి వచేచ్ సువాసన ఆహాల్ద పరిచినటుట్, ఎంత అందంగా ఉనాన్ పాల్సిట్క పూలు
ఆహాల్ద పరచవుకదరా " అనాన్డు నవువ్తూ
మరాన్డు పొర్దుద్నన్ హైదరాబాద రైట టైం కె చేరింది టైరన. ఇంటికి వెళిల్ సాన్నాలు చేసి, డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ము. అమమ్
ఇదద్రికీ కాఫీ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. కాఫీ సిప చేసూత్ అనాన్డు మవయయ్ "అకక్యాయ్ మన చందర్ం ఈ రెండురోజుల టిర్ప లో చాలా హెలప్ ఫుల గా ఉనాన్డు.
నాకేమీ శర్మ లేకుండా అనీన్ తా నే మానేజ చేశాడు" అనాన్డు నవువ్తూ
" నాకు మలిల్ పూల వాసన వేసోత్ంది మావయాయ్ " అనాన్ను నవువ్తూ. ఆయనకి అరథ్ మయింది
"నేను పాల్సిట్క పువువ్ను కాదు కాదురా " అనాన్డు నవువ్తూ
ఆ జవాబు కి నాకుకూడా పెదద్గా నవువ్ వచిచ్ంది
ఇదద్రం ఎందుకు నవువ్కుంటునాన్మో అరథ్ం కాక అమమ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ నిలబడి పోయింది

*******

Click here to share your comments on this story
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