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    పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
   తిరిగి వచేచ్సుత్ంటే.. ఒకక్సారిగా జాఞ్పకాలు చుటుట్ ముటాట్యి సాంబడిని. 
   ఇదే కిటట్మమ్లో ఎనిన్ కథలు జరిగాయి.. ఊరోల్ అందరికీ అనన్ం పెడుతూనే, కోపం వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ని కూడా తీసుకుని వెళిళ్ 

పోయింది కిటట్మమ్. ఈ పడవల పర్యాణం మానేసి, ఇంకేదైనా ఏరాప్టు చేసేత్ కానీ సమసయ్ పోదు. కేష్మంగా అదద్రి చేరేచ్ వాహనం.. లేదా బిర్డజ్. 
కానీ బిర్డజ్ అంటే మాటలా! పర్భుతావ్లు కలిప్ంచుకోవాలి. దానికి లంకలో ఉనన్ ఊళళ్లో పటిట్ంచుకునే రాజకీయ నాయకులే లేరు. 

   ఏ పూటకా పూట గడుసేత్ చాలనుకునే బడుగు జీవులునన్ చోట అవనీన్ ఎటాల్ వసాత్యి? 
   చదువైపోయాక తనేమైనా చెయయ్గలడా! వెనకాల ఏ దనూన్ లేదు. నిలదొకుక్కోడానికే సంవతస్రాలు పడుతుంది. కుటుంబం 

మొతత్ం ఊరి సమసయ్ల నుంచి పారిపోతునాన్మా అనిపించింది ఒక క్షణం. 
   “లేదు లేదు.. బయిటికి వెళిళ్ ఏదైనా చేసేత్నే కద ఫలితం వచేచ్ది..” మళీళ్ సరిద్ చెపుప్కునాన్డు. 
   “సాంబనాన్! ఎంత పెదద్ చేపో.. చూడు..” నాగరాజు చేతి మీద కొటిట్ చూపించాడు. 
   నిజమే.. అలలోల్ పలీట్లు కొడోత్ంది.. ఎంతో సేవ్ఛఛ్గా. ఏ వలలోనో చికుక్కునే వరకూ! 
   కృషణ్వేణి ఏం చేసోత్ందా అని చూశాడు సాంబడు. చివరునన్ బలల్ మీద కూరుచ్ని, నీళళ్లోకి చూసోత్ంది. పకక్కి వెళిళ్, తన చేతిలో 

చెయేయ్సి కూరుచ్నాన్డు. ఇదద్రూ కలిసి, తాము భవిషయ్తుత్ లోకి చెయయ్బోయే పర్యాణం గురించి చరిచ్ంచు కునాన్రు. 
   డాకట్రమమ్కి మాట ఇచిచ్నందువలోల్ ఏమో.. చితర్ంగా కృషణ్వేణిని చూసేత్ సేన్హితురాలాల్గనే అనిపిసోత్ంది. 
   చిరునవువ్ నవువ్తూ కృషణ్వేణిని చూశాడు. 
   “ఇంకా మూడేళుళ్..” చెవిలో అనాన్డు గుసగుసగా! కృషణ్వేణి సిగుగ్తో తలొంచుకుంది. 
   మధయ్లోనునన్ బెంచీ మీద వెంకమమ్, దగగ్ర పడుతునన్ రేవుని చూపిసోత్ంది పిలల్లకి. 

PPP
   “అమామ్! మీరికక్డా..” ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, ఆపరేష థియేటర దగగ్రునన్ లాంజోల్ కూరుచ్నన్ సులోచన దగగ్రికి వెళాళ్డు సాంబడు. 
   విజయవాడలో పేరెనిన్కగనన్ హాసిప్టల అది. సాంబడి సీనియర పర్సాద వాళళ్ నానన్గారికి ఆపరేషన అవుతోంది. 
   “మా రోటరీ కల్బ మెంబర, బాగా కావలసిన వారు, చౌదరిగారికి సరజ్రీ అవుతుంటే వచాచ్ను. నువేవ్మిటి ఇకక్డా?” 
   “నేను కూడా నా ఫెర్ండ పర్సాద నానన్గారి సరజ్రీ కే వచాచ్ను. అతనికి కాసత్ మోరల సపోరట్ కోసం. పర్సాద నాకు రెండేళుళ్ 

సీనియర. కాలేజోల్ చేరిన రోజు నుంచే ఫెర్ండ అండ గైడ అయాయ్డు. 
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   “అవునా! పర్సాద నానన్గారి గురించే నేను వచిచ్ంది కూడా. కొదిద్గా బిపి, షుగర లాంటి కాంపిల్కేషనస్ ఉనాన్యి, రమమ్ంటే 
వచాచ్ము. మాకు వాళుళ్ ఎపప్టి నుంచో తెలుసు. సుధాకర థియేటరోల్ ఉనాన్రు. భలే కలిశాము కదూ!” సులోచన చిరునవువ్ నవివ్ంది. 

   “నిజమే నమామ్! పొదుద్నేన్ కదా మీ దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్. అనుకోకుండా ఆతీమ్యులిన్ కలుసుకుంటే ఎంతో ఆనందం 
కలుగుతుంది కదూ..” 

   “ఆంటీ! డాడీకి ఫరవాలేదు కదా?” పర్సాద ఆదురాద్గా వచిచ్ సులోచన పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
   “సరజ్రీ అవుతోంది కదా.. అంతా కంటోర్ల లోనే ఉంది. హి విల బి ఆల రైట.” పర్సాద చెయియ్ పటుట్కుని నిమురుతూ అంది 

సులోచన. చౌదరి గారికి భారయ్ లేదు. పర్సాద ఒకక్డే కొడుకు. కళళ్నిండా నీళుళ్.. చేతులు వణుకుతునాన్యి. 
   “మీ డాడీ నవువ్తూ బయటికి వసాత్రు పర్సాద. అంతా చకక్గా అవుతుంది.” సాంబడు గబగబా పర్సాదిక్ అటు పకక్న కూరుచ్ని, 

భుజం మీద చెయేయ్శాడు. 
   “నాకు డాడీనే అంతా చేశారార్! అమమ్ నాకు ఐదేళళ్పుప్డు పోయింది. ఎనిన్ పనులునాన్ సాయంతర్ం ఏడు గంటలకి ఇంటికి 

రావలసిందే. తనే సవ్యంగా నాకు అనన్ం తినిపించాలి. కథలు చెపూత్ నిదర్ పుచాచ్లి. ఆయన కనుక లేకపోతే నేను ఒంటరి నైపోతాను.” 
   సాంబడికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియటేల్దు. తన భుజం మీద సేన్హితుడి తల ఆనిచ్ ఓదారాచ్డు. 
   థియేటర తలుపులు తెరుచుకునాన్యి. 
   “అంతా బాగా అయింది. ఎవివ్రి థింగ నారమ్ల. కొంచెం సేపయాయ్క, గాల్స డోర లోంచి చూడచుచ్.” సుధాకర థియేటర గౌన తోనే 

అలసటగా వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 
   “థాంకస్ అంకుల. రండి మా ఛాంబర లోకి వెళాద్ం. నువు కూడా దా సాంబా!” పర్సాద లేచి దారి తీశాడు. రెండు మూడు 

కారిడారుల్ దాటాక, చివరోల్ ఒక పెదద్ సూట లోకి తీసుకెళాళ్డు. 
   సులోచన, సుధాకర మామూలుగా. సాంబడు ఆశచ్రయ్ంగా వెనుకే అనుసరించారు. 
   “సాంబా! ఈ హాసిప్టల మాదే. నేను టెంత లో ఉండగానే డాకట్రిన్ అవాలని ముందుగా నరిస్ంగ హోమ కటిట్ంచారు డాడీ. సుధాకర 

అంకుల వారానికి మూడు రోజులు ఇకక్డికి వసుత్ంటారు. ఆంటీ, అంకుల మా ఫామిలీ ఫెర్ండస్.” 
   సుధాకర లోపలికి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచాచ్డు. 
   “ఓ.. అయితే మీరిదద్రూ ఫెర్ండస్ అనన్మాట. సామ్ల వరలడ్. 
   పర్సాద అయోమయంగా చూశాడు. 
   “ఇవేళ అందరికీ ఆశచ్రాయ్లే! సాంబడు మాకు అలుల్డు.” సులోచన నవువ్తూ అంది. 
   సాంబడు కుల్పత్ంగా తమ అనుబంధానిన్ వివరించాడు. 
   “నేను మెడికల కాలేజోల్ చేరడానికి ఈ అమేమ్ కారణం. లేకపోతే చేపలు పటుట్కుంటూ ఉండే వాణిణ్. వీరి ఋణం ఏమిచిచ్నా 

తీరుచ్కోలేను.” 
   “అంతే కాదు..” సుధాకర చెపప్బోతుంటే  చెయియ్ గటిట్గా నొకిక్ంది సులోచన. 
   “ఉండండి కాఫీ తాగి మాటాల్డు కుందాం.” ఆయా తెచిచ్న కాఫీ తాగుతూ, సరజ్రీ గురించి చరచ్ మొదలు పెటిట్ంది. సుధాకర, 

సులోచన సూచన అరధ్ం చేసుకుని, థియేటరోల్ విషయాలు చెపప్ సాగాడు. పర్సాద చాలా శర్దధ్గా వింటునాన్డు. అతనికి సరజ్రీ మీద ఆసకిత్. 
ఎకక్డ సీటొచిచ్నా చదివేయడానికి నిశచ్యించుకునాన్డు.. ఎంత డబబ్యినా కటిట్. 
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   సాంబడు అపుప్డపుప్డే హాసిప్టలిక్ వెళళ్డం మొదలు పెటాట్డు. అందుకే.. కొంచెం అరధ్ం అయి, కొంత అరధ్ం అవక అవసథ్ 
పడుతునాన్, డాకట్ర సుధాకర వివరించే పదధ్తి నచిచ్, ముందుకు వంగి వినసాగాడు. 

 ఆ రోజంతా పర్సాద దగగ్రే ఉండి, మరునాడు పొదుద్నేన్ కాలేజీ సమయానికి గుంటూరు చేరుకునాన్డు సాంబడు. ఆ రోజే 
కృషణ్వేణి హైదార్బాద పర్యాణం.. 

   ఇదద్రి చదువులూ అవడానికి సరిగాగ్ మూడేళుళ్ పడుతుంది. 
                                                 
                                                        13 
   “సాంబా! నా చదువు ఇంకొక నెలలో అయిపోతుంది. మూటా ములేల్ సరేద్సి వచేచ్సుత్నాన్. అకక్డ ఏదైనా హాసిప్టలోల్ చేరి 

పోతాను. జీతం ఎంత ఇచిచ్నా సరే. ఒకక్దానీన్ ఉండటం ఇంక నా వలల్ కాదు. పళళ్ బిగువున ఇనేన్ళూళ్ భరించాను ఒంటరి తనానిన్. 
మనసులో మాట చెపుప్కోవడానికి కూడా ఎవరూ లేక ఎంత అలాల్డి పోయానో తెలుసా? ఇక నీ చదువు కూడా అయి, హౌసస్రజ్నీస్ కొచాచ్వు 
కనుక మన సంగతి ఆలోచించు. నీ వేణి.” కృషణ్వేణి ఉతత్రం చదివి ఆలోచనలో పడాడ్డు సాంబడు. నిజమే..వియో గానికి, విరహానికి తెర 
దించాలి. 

   హౌస సరెజ్నీస్లో సైట్ఫండ ఇసాత్రు. ఒకక్రి కైనా, ఇదద్రికైనా ఖరుచ్లో పెదద్ తేడా ఉండదు. ఇపుప్డునన్ గదిలోనే ఉండచుచ్. ఇంటి 
వాళుళ్, కిర్షిట్యనస్. చాలా మంచివాళుళ్. ఐదేళుళ్గా అదే గదిలో ఉంటునాన్డు. ఆ మధయ్న వంట చేసుకోడానికో గటుట్, అటాచడ్ బాత రూమ 
కూడా కటిట్ంచారు.. రేపే ఒక మాట చెపిప్. 

   “డాకట్ర! ఒక కొతత్రకం సరజ్రీ అవుతుందిపుప్డు. థియేటర లోకి వసాత్రా? పది నిముషాలోల్ డెర్స మారుచ్కుని, చేతులు వాష 
చేసుకుని వచెచ్యయ్ండి.” అసిసెట్ంట సరజ్న మాటలు వింటూనే..ఆలోచన లోంచి బైట పడి పరుగెతాత్డు సాంబడు. 

                                           PPP 
   “అటాట్ అడగాలా డాకట్ర బాబూ! మీరు ఎకక్డా ఉనన్ జాడే ఉండదు.. మీ ఆవిడని తపప్క తీసుకొచెచ్యయ్ండి. మీ ఇదద్రికీ చకక్గా 

సరి పోతుంది ఇలుల్. ఇంకా కావాలంటే ఆనుకుని ఉనన్ ఒక గది కూడ ఇసాత్ం. మా బాబు ఎటాట్గా అమెరికా యెలిల్ పోయాడు. రెండేళళ్ వరకూ 
రాడు.” సాంబడు ఇంటి ఓనర, మేరీ అంది. 

   కృషణ్వేణి ఉతత్రానికి జవాబివవ్కుండా తన పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్డు సాంబడు. 
   డాకట్ర సులోచనకి చెపాప్డు ముందుగా. 
   “నేనేమంటాను సాంబా! అసలు ఇనాన్ళూళ్ దంపతులని విడివిడిగా ఉంచడం ఏం బాగా లేదు. అపుప్డపుప్డు అనుకుంటూ 

ఉంటాను.. వేణిని, గుంటూరు లోనే నరిస్ంగ కాలేజోల్ చేరిపించాలిస్ందేమో అని. మీరు ఇదద్రూకూడా చాలా పటుట్దలతో ఉనాన్రు. చదువులోల్ 
ఒక సేట్జ దాటారు. కొంత సంపాదనకి చేరుకునాన్రు. ఇంక ఆపై మెటల్ంటావా.. ఇదద్రూ కలిసే ఎకక్చుచ్.హాయిగా కాపురం పెటుట్కోండి. ఇంక 
ఏ సంకోచాలూ వదుద్.” సులోచన వెంటనే సప్ందించింది. 

   ఇంక వెంకమమ్.. చుటూట్ పిలలల్తో ఆవిడకి ఎపుప్డూ ఒంటరితనం బాధించే పర్శేన్ లేదు. అందరు పిలల్లూ ఆవిడకి మాలిమే! 
నాంచారి ఐతే వీలునన్పుప్డలాల్ వెంకమమ్ వెనుకే ఉంటుంది. నాగరాజు ఆరోకాల్సుకొచాచ్డు. ఇపుప్డు వాడికి తలిల్దండుర్ల గురించి.. తమ 
గురించి బాగా తెలుసు. 

   “ఇంతకనన్ ఆనందమేందిరా సాంబా!నా దగగ్ర పది వేలునన్యియ్. ఇకక్డ నాకు ఖరుచ్లేం లేవు. అవి ఇసాత్.. మీ సంసారానికి 
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కావలసినవి కొనుకోక్ండి.” అమమ్ ఆపాయ్యతకి కళళ్లో నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి సాంబడికి. తవ్రలో ఆవిడని తీసుకెళిళ్ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. 
ఎంత కషట్పడింది తమ కోసం.. 

   “అమామ్!” ఎదకి హతుత్కుని అటాల్ ఉండిపోయాడు కొంచెం సేపు. తలిల్ పేర్మకి సాటి ఏదనాన్ ఉందా సృషిట్లో! 
   ఆరోజు శరీరం,మనసు కూడదీసుకుని, అమమ్ కనుక డాకట్రమమ్ దగగ్రికి వెళళ్క పోతే.. తమ బతుకులు ఎటాల్ ఉండేవో! 

ఊహించడనికి కూడా భయం వేసుత్ంది. ఏరోజు చేపల డబుబ్లు ఆరోజు తిండికి సరిపోతాయా లేదా అని.. దినదిన గండం.. సనన్గా వణికాడు. 
   “వెరిర్ నాగనాన్! ఏందిరా? నీకు డాకట్రయేయ్ రాత ఉంటే ఇంకో విధంగా వచేచ్ది అవకాశం. ఏ తలైల్నా నేను చేసినటేల్ చేసుత్ంది. రేపు 

నీకు పిలల్లు పుడితే.. వాళుళ్ తపప్ ఎవరూ కనిపించరు.. నేను కూడా..” నవివ్ంది వెంకమమ్. 
   “పోమామ్!” బుగగ్లెరర్బడాడ్యి సాంబడికి.. అంతటి ఆజాను బాహుడికీ. 
   ఆరేళళ్లో చాలా మారారు సాంబడూ, కృషణ్వేణీ కూడా. 
   సాంబడికి.. తనకి అవసరమైనంతే తినడం, ఏ అలవాటూల్ లేకపోవడంతో చకక్ని శరీర సౌషఠ్వం వచిచ్ంది. పైగా ఎకక్డికెళిళ్నా 

నడిచే వెళాత్డు. పది కిలో మీటరల్ వరకూ ఢోకా లేదు. విజాఞ్నం పెరగడంతో హుందాతనం అబిబ్ంది. పరిశీలనా శకిత్ ఎపుప్డూ ఎకుక్వే అతడికి. 
డాకట్రయాయ్క చుటుట్ పర్కక్ల వారి మనసత్తావ్ల పరిశీలన మరింత ఎకుక్వయింది. 

   చాలా కొదిద్ మంది సేన్హితులు సాంబడికి. వాళళ్లో పర్సాద ముఖుయ్డు. పర్తీ సబెజ్కీట్క్ అతని సహాయం ఉండేది. పర్సాద, యమెమ్స 
చెయయ్డానికి మణిపాల వెళిళ్ పోయాక, కొనాన్ళుళ్ ఎడారిలో ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఎపుప్డైనా ఉతత్రాల దావ్రానే యోగకేష్మాలు తెలిసేది. 
ఫోనుల్ చెయయ్డానికి డబుబ్లు కావాలి కదా! పర్సాద కి సమసయ్ లేక పోయినా, అతని చేత కూడా పెటిట్ంచడం ఇషట్ం ఉండదు సాంబడికి.. ఇంటి 
వాళిళ్ంటోల్ ఫోన ఉనాన్ కూడా. 

   వయసుతో పాటు,  శరీరం రంగు కూడా చామన చాయకి మారింది.. పడవల మీద సముదర్ంలో విహారం లేక పోవడం వలన. 
ఎపుప్డూ లేతరంగు బటట్లోల్ చూడగానే ఆకరష్ణీయంగా ఉంటాడు. 

   వెంకమమ్ అతని నడుం దగగ్రికి వచిచ్ంది. బరువు పనులూ అవీ లేకపోవడం వలల్ అంత ముదిమి గా కనిపించడం లేదు. హాసట్లోల్ 
మెడికల కేర బాగా ఉంటుంది. పర్తీ వారం డాకట్ర సులోచన, సుచాకర వచిచ్ చూసాత్రు. అవసరమైన మందులు, విటమినుల్ ఇసాత్రు. దాంతో 
ఆరోగయ్ం బాగుండి.. కళకళాళ్డుతోంది. 

   నుదుటి మీద చినన్గా సింధూరం బొటుట్ పెడుతుంది. చూడగానే పవితర్ భావం కలుగుతుంది. 
   “కొంచెం పెదిద్లుల్ తీసుకునాన్క, నువువ్ నా దగగ్రికి వచెచ్యాయ్లమామ్! కాదన కూడదు. ఇపుప్డే తీసుకెళిళ్ పోదును.. కానీ ఒకటే గది. 

అందుకే ఆలోచిసుత్నాన్. మనం సెటిల అయాయ్క, నాగరాజుని, నాంచారిని కూడా తీసుకెళిళ్ పోదాం.” 
PPP 

   “మీ కోసం ఎవరో వచాచ్రమామ్! అరజ్ంటాగ్ రమమ్ంటునాన్రు.” ఆయా వచిచ్ చెపిప్ంది, పెటిట్లో బటట్లు సరుద్ కుంటునన్ కృషణ్వేణికి. 
   మూడేళళ్లో ఎవరూ తన కోసం రాలేదు. సహాధాయ్యులందరితో అవసరం అయినంత వరకే సేన్హంగా ఉంటుంది. ఊరోల్ ఎవరూ 

లేరు.. ఊరిన్ంచి ఎవరూ రారు. 
   “నిజంగా నాకోసమేనా? ఎవరికో చెపప్బోయి..” 
   “భలే దానివమామ్! ఇకక్డ పర్తీ ఒకక్రి పేరు నాకు తెలుసు. మీ పేరు, ఊరు కూడా చెపేప్రు ఆ బాబు.” 
   “బాబా! మగతనా..” మరింత షాక. తన కాలేజోల్ మగవాళేళ్ ఉండరు. చూసేత్ పోలా.. పెటిట్ మూసేసి లేచింది. 
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   బైట తోటలో, రెండు చేతులు పాంట జేబులోల్ పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసూత్.. ఎవరు.. ఓహ! గుండె దడదడ 
లాడుతుండగా రివువ్న పరుగెతిత్ అడుగు దూరంలో ఆగి పోయింది. 

   “సాంబా! నిజమేనా.. నువేవ్నా? గాటిట్గా గిలుల్.” చెయియ్ చాపింది. 
   సాంబడు పకపకా నవువ్తూ చెయియ్ అందుకుని పెదవుల కానించుకునాన్డు. 
   చుటూట్ చూసింది కృషణ్వేణి. అకక్డా అకక్డా ఎవరో తిరుగుతూనే ఉనాన్రు. లాభం లేదు, వేషా లేసేత్ ఎవరో మోసేసాత్రు. 

ఇకక్డికొచిచ్, ఇటాల్ ఏడిపించడం ఏవనాన్ బాగుందా? నలుగురికీ వినిపించకుండా గటిట్గా దెబబ్లాడింది. అటువంటి కొటాల్టలు భారాయ్ భరత్లకే 
సాధయ్ం. కృషణ్వేణి అలుగుతుంటే, సాంబడు నవువ్తూ వింటునాన్డు. 

   “అయిందా! ఇపుప్డు నేను మాటాల్డచాచ్?” 
   “ఊ..” బుంగమూతి పెటిట్, తల పకక్కి తిపిప్ంది. నిగర్హించుకోడానికి నానా అవసాథ్ పడాడ్డు సాంబడు. 
   వాళళ్ పెళళ్యి ఆరేళళ్వుతోంది. అదేం విచితర్మో.. అనేన్ళుళ్గా కలగని వింత కోరికలు ఒకక్సారిగా విజృంభిసుత్నాన్యి. అంత 

కాలం కృషణ్వేణికి దూరంగా ఎటాల్ ఉండగలిగాడో.. తలచుకుంటేనే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. ఆ గొపప్దనం, తామేమిటో నిరూపించుకోవాలనన్ 
పటుట్దలదే! లేకపోతే ఎనిన్సారుల్ ఈ అందాల భరిణని ఎదురుగా పెటుట్కుని, బండలా ఏ సప్ందనా లేకుండా ఎటాల్ ఉండగలిగాడూ! 

   కృషణ్వేణి కూడా పటన్వాస పర్భావమో ఏమో.. చాలా మారింది. నాజూగాగ్.. గటిట్గా నడుసేత్ కంది పోతుందేమో అనన్టుల్ 
తయారయింది. అందులో నరిస్ంగ లో శారీరిక శర్మ ఎకుక్వ.. చాలా సేపు నిలబడడ్ం.. వారుడ్లోల్ నడవడం, పర్తీ క్షణం అపర్మతత్తతో ఉండాలి. 

   వేరేవ్రు పర్దేశాల నుంచి వచిచ్న రకరకాల మనుషులతో మసలటంతో.. చాలా నెమమ్దిగా, ఎదుటి వారిని ఆకటుట్కునేటుల్ మాటాల్డడ్ం 
నేరుచ్కుంది. అందులో తన వృతిత్లో కూడా, రోగులకి సాంతవ్న కలిగించేలా నడుచు కోవాలి. ఏదైనా శర్దధ్గా, మనఃసూఫ్రిత్గా చెయయ్డం 
వెంకమమ్ దగగ్ర నుంచే వచిచ్ంది కృషణ్వేణికి. 

   అనురాగం అంతా కళళ్లో నింపుకుని చూసుత్ండి పోయాడు సాంబడు. 
   “మాటాల్డవేం మరీ!” సాంబడి కేసి చూసిన కృషణ్వేణి బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి. 
   “ఏయ.. ఏంటా చూపులూ? ఎవరైనా చూసేత్ ఏమనుకుంటారూ? అకక్డ కూరుచ్ని మాటాల్డు కుందాం పద.” దూరంగా ఉనన్ బెంచీ 

దగగ్రికి నడిచింది. సాంబడు అనుసరించాడు. 
   చకచకా నడుసుత్నన్ కృషణ్వేణిని వెనుక నుంచి చూసుత్ంటే మళీళ్ అలజడి మొదలయింది సాంబడిలో. వెడలాప్టి జడ.. 

చినన్పప్టున్ంచీ అటాల్గే ఉంది. లయబదధ్ంగా పిరుదుల మీద ఊగుతునన్ జడని పటుట్కుని తన మెడ చుటూట్ చుటుట్కుంటే.. 
   చేతులు రెండూ కటుట్కుని, గటిట్గా నిశచ్యించేసుకునాన్డు.. ఇంక ఆగటం ఏమాతర్వూ తన వలల్ కాదు. ఎకక్డికైనా ఎతుత్కుపోయి.. 
   నరెస్స హాసట్ల ముందునన్ తోట ఒక మాదిరి పెదద్దే. పెదద్ లాన.. మధయ్లో చినన్ కొలను. లాన చుటూట్ పూల మొకక్లు. తోట చుటూట్ 

వేప, తంగేడు, పునాన్గ, దేవుడు గనేన్రు మొదలయిన పెదద్ చెటుల్. చెటల్ మధయ్లో ఉనన్ బెంచీ మీద కూరుచ్ంది కృషణ్వేణి. 
   చేతులు కటుట్కుని ఎదురుగా నిలుచ్ని తదేకంగా చూసుత్నాన్డు సాంబడు. 
   “ఏంటి.. అటాట్గే చూసాత్నే ఉంటావా? మరీ యిడూడ్రం లాగుందే యవావ్రం..” ఒకక్ కసురు కసిరింది కృషణ్వేణి. ఏవో సంకెళుళ్ 

తెంచుకుని ఆకాశంలో విహరిసుత్నన్టుల్ అనిపించిది సాంబడికి. చినన్పప్టి అమాయకతవ్ం, పరుగెతుత్కుని మళీళ్ వచిచ్నటుల్ అనిపించింది. 
   నవువ్తూ వెళిళ్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు. 
   “అటాట్ నవవ్మాకయాయ్..” సినిమాలో హీరోయిన అనన్టుల్గా అంది మురిపెంగా. 
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     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

   “ఎంత నాజూగాగ్ ఉనాన్యీ వేళుళ్..” కృషణ్వేణి చేతిని, తన రెండు చేతుల మధాయ్ అపురూపంగా, సునిన్తంగా  పటుట్కుని అనాన్డు. 
   “కృషణ్వేణీ! నువావ్?” గటిట్గా.. బరబర లాడుతునన్ గొంతు, కొంచెం దూరంలోనే.. 
   ఉలికిక్పడి లేచి నిలుచుంది. ఎదురుగా హాసట్ల వారెడ్న కమ హెడ నరస్ పారిజాతం, తీక్షణంగా చూసూత్. 
   “నువువ్ కూడా ఇటువంటి పనులు చేసుత్నాన్వా?” నమమ్లేనటుల్ చూసోత్ంది లాన చుటూట్ వాకింగ చేసుత్నన్ పారిజాతం ఆగిపోయి. 
   “మేడమ! సారీ.. ముందు మీకు పరిచయం చెయాయ్లిస్ంది. ఇతను డాకట్ర సాంబడు, మా మేనతత్ కొడుకు. అంతే కాదు నా 

హజెబ్ండ కూడా.. గుంటురోల్ హౌస సరెజ్నీస్ చేసుత్నాన్డు. ఇవేళ వెళిళ్ పోతునాన్ కదా! ననున్ తీసుకెళళ్డానికి వచాచ్డు.” 
   నమమ్లేనటుల్నాన్యి పారిజాతం చూపులు.. ఎటాల్ ఈవిడని నమిమ్ంచడం? ఆవిడేదో చేసేసుత్ందని కాదు.. అనవసరంగా.. తపుప్ 

చెయయ్కుండా తపుప్డు అభిపార్యం కలిగించడం ఎందుకని! కృషణ్వేణి నిసస్హాయంగా చూసింది సాంబడిని. 
   సాంబడు ఏ మాతర్ం తడబడకుండా, పేంట జేబులోంచి పరస్ తీశాడు. పారిజాతం దగగ్రగా వెళిళ్, తెరిచి చూపించాడు. అందులో 

కనిపించేటుల్నన్ రెండు అరలోల్.. ఒక దాంటోల్ తమ పెళిళ్ ఫొటో.. ఇదద్రూ దండలతో, కృషణ్వేణి మెడలో మంగళసూతర్ం వేళాళ్డుతూ! ఇంకొక 
దాంటోల్ సాంబడి ఫొటో ఐడి. 

   పారిజాతం కళళ్ నిండా నీళళ్తో చూసింది సాంబడిని. 
   “సారీ డాకట్ర! కృషణ్వేణి చాలా మంచి అమామ్యి. ఎపుప్డూ ఎవరితోనూ మాట అనిపించుకోదు. తన నడవడిని ఎవరూ ఎంచలేరు. 

అందుకే ఆశచ్రయ్ పోయాను. చాలా సంతోషం. గాడ బెల్స యు మై చిలెర్డ్న.” చేతోత్ గాలోల్ కార్స చేసి, ఆ చేతిని పెదవులకానించి వెళిళ్పోయింది. 
   “ఎంత తెలివైనవాడివి సాంబా! థాంకుయ్.” బెంచీ మీద సాంబడిని ఆనుకుని కూరుచ్ంది. 
   “మరి.. కృషణ్వేణమమ్ మొగుడాన్ ఇంకేమనాన్నా!” నడుం చుటూట్ చెయేయ్సి అనాన్డు కొంటెగా. 
   “ఇనాన్ళూళ్ ఈ చిలిపితనం ఎకక్డికెళిళ్ందటా?” 
   “ఇదిగో ఈ కారడ్ సంపాదించడానికి వెళిళ్ంది.” ఇంకా తెరచే ఉనన్ తన పరోస్ల్ ఐడి చూపించాడు. 
 
                                                     ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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