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రిటైరడ్ సేట్ట బాయ్ంకు రీజినల మేనేజర రాంపర్సాద తన చినన్నాటి కోరికను తీరుచ్కోదలిచినాడు. తిరుపతి సుందరయయ్ నగర లోని తన
డుపెల్కస్ హౌస ఇంటి పర్కక్నే పాతిక సెంటల్ భూమి అమమ్కానికొసేత్ రిటైరెమ్ంట ఫండస్ తో కొనేసాడు. అందమైన తోట పెంచాలనన్ది అతడి జీవిత ఆశయం.
తమ తాత ముతాత్తలకి వంద ఎకరాలు వుండేదని, వాటిని కూటి నీళల్కు దారబోసినారని అమమ్మమ్ అమృతమమ్ చెపేప్ . తను వందల ఎకరాలు కొనలేక
పోయినా వంద చెటల్యినా నాటి తన చినన్నాటి కల (కసి)తీరుచ్కోవాలని ఆశ పడాడ్డు.
గారెడ్న సిటీ బెంగళూరులో రకవారీ నరస్రీలు వునాన్యని రకవారీ మొకక్లు, పండల్ మొకక్లూ దొరుకుతాయని తెలుసుకొని తన బాయ్ంకు మితుర్ల
దావ్రా లారీ చెటుల్ తెపిప్ంచుకునాన్డు.
నారింజ , మామిడి , జామ , సపోటా , దానిమమ్ , అరటి , కొబబ్రి చెటల్ను నాటించినాడు . తమ ఇంటి పూజకు పూలలోటు వుండరాదని
మలెల్లు , కనకాంబరాలు , నందివరధ్నాలు , ముదద్బంతులు , పారిజాతాలు , గనేన్రు , గులాబీ చెటుల్ పాతినాడు . నీటిలోటు రారాదని తోటలోనే
మూడువందల అడుగుల లోతుకి బోరువేసి మోటారు బిగించినాడు.
'అనిన్ బాగుంది - చెటల్కు నీళుల్ ఎవరు పోసాత్రు? పాదులు ఎవరు తీసాత్రు? కంచె ఎవరు కడతారు ? చెతాత్ చెదారం శుదిధ్ ఎవరు చేసాత్రు ?
పశువుల బారిన పడకుండా , పురుగూ పుటార్ చేరకుండా ఎవరు కాపాడుతారు ' అని భారయ్ భవాని నిలదీసింది.
తలలో వునన్ నాలుగు వెంటుర్కలీన్ పీకుక్ంటూ ఆలోచనలోల్ పడాడ్డు. "సలాంలు కొటేట్ జనం , బెల కొడితే బాయ, అడిగితే చాయ , సివ్చ వేసేత్ ఎ
.సి ., కదిలితే కారు , అడడ్ దుడాడ్లకి అటెండరుల్ " వునన్ మేనేజర రేంజి నుండి అదీ 'పైసలకు పని చేసే మనిషి ఎవడు దొరకతాడబాబ్' అని వెదికే రోజు
వచిచ్ంది. పరిమ్నెంట గా తోట మనిషి కావాలని అకక్డ ఇకక్డా విచారించినాడు. ఎకక్డా దొరకలేదు . 'ఎవవ్రూ దొరకడం లేదు ఏందబాబ్ ' అనుకునాన్డు.
సివిల ఇంజనీరింగ సెకండ ఇయర చదువుతునన్ కొడుకు కొలంబస ని చెటల్కు నీళుల్ పోయమని అడిగినాడు. వాడు వచీచ్ రాని గడాడ్నిన్ పీకుక్ంటూ తన
ఫెర్ండస్ పంపే పేస బుక మెసేజ లకీ , వాటస్ప మెసేజ లకీ రిపైల్లు ఇవవ్డానికే టైం చాలటంలేదని ఖరాఖండిగా చెపేప్సినాడు.
జరన్లిజంలో పోసట్ గార్డుయ్యేషన చదువుతునన్ ముదుద్ల కూతురు జయశీర్ని కదిపినాడు. 'తోట చెటల్కి నీళుల్ పోసుకుంటూ వుంటే నా కెరియర
చెటుట్ ఎండిపోదా నానాన్ ' అంది. భారయ్ భవానిని భంగపడినాడు, తోట చెటల్కి సాయం చేయమని. “కూరుచ్ంటే లేవలేను , లేసేత్ కూరోచ్లేను , మోకాళల్
నొపుప్లోత్ ముడుచుకొని వుండాను. పి.ఎఫ డబుబ్లోత్ మోకాలి చిపప్లు మారచ్మంటే మారచ్కపోతి . సినన్నాటి కలలంటూ తికక్ తికక్ పర్యోగాలనీన్ మాపై
రుదద్కండి“ అని మొహమాటం లేకుండా ముఖంపైనే చెపేప్సింది. వారి మాటలకి బోనసాయ మొకక్లాగా చినన్బోయినాడు. అయినా పటుట్వీడలేదు. వాక
మెట రిటైరడ్ పిర్నిస్పాల పరాంకుశంని సలహా అడిగినాడు .
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"రాంపర్సాద గారూ ! పాతిక సెంటల్ తోటకి పనిమనిషి ఎందుకండీ! మీరే రోజుకి రెండు మూడు గంటల ఎకస్ర సైజులనుకొని తోట పనులు
చేసుకొంటే పోలా! షుగరూ తగుగ్తుంది . బల్డ పెర్షరూ పారిపోతుంది ' అని ఉచిత సలహా ఇచిచ్నాడు. సలహాని చతావ్రపు అదాద్లు వేసి ఒకసారి అదాద్లు
తీసి మరొకసారి చెపిప్నాడు వాక మెట.
పరాంకుశం గారి సలహా భలే భలే నచిచ్ంది సారుకి. వెంటనే గాంధీ రోడుడ్కి వెళిల్నాడు. చినన్ కతిత్ - పెదద్ కతిత్, చినన్కతెత్ర - పెదద్ కతెత్ర,
చినన్పార - పెదద్ పార, చినన్గడడ్పార - పెదద్ గడడ్పార, తొలిక, కొడవలి , దోటి, చేంతాడు , నిచెచ్న , రెండు డర్ముమ్లు , రెండు బకెటుల్ , నాలుగు పాల్సిట్క
బిందెలు , నాలుగు మగుగ్లు , పొడుగాటి పాల్సిట్క పైపు ... అనీన్ తెచుచ్కునాన్డు. సేఫీట్ మేజర మెంటస్ లో భాగంగా కాళల్కి సిల్పప్రస్ , సాకస్ , చేతికి గౌల్జ ,
తలకి టోపీ , ఎండకి రంగు మారే నీలి కళల్దాద్లు, ఎలాసిట్క నికక్రు, తడి తుడుచుకోవడానికి ఓ తుండుగుడడ్ కూడా కొనుకుక్నాన్డు .
అడవి రాముడు సినిమాలోని యన .టి .ఆర . పాట "కృషి వుంటే మనుషులు ఋషులవుతారు " రెండు మూడు సారుల్ యూటూయ్బ లో
చూసుకునాన్డు . తనను తాను రైతు బిడడ్గా, రైతు బంధుగా , రైతే రాజుగా , రైతు నేసత్ంగా , మటిట్ బిడడ్గా , అనన్దాతగా ఊహించుకొని మురిసిపోయాడు
. 'ఆడుతుపాడుతు పని చేసుత్ంటే అలుపూ , సలుపూ ఏమునన్ది ' అంటూ అకిక్నేని పాట పాడుకొంటూ రంగంలోకి దిగాడు .
మొదటిరోజు తెలల్పంచె, కట బనీన్యను వేసుకొని తలకి గుడడ్ చుటుట్కొని తోటపని చేసుకుపోతునాన్డు. ఎకక్డి నుంచో రెండు పిచుచ్కలు వచిచ్
వాలినాయి . సంతోషం పటట్లేక పోయాడు . చినన్ పిలాల్డిలా పరిగెతుత్కెళాల్డు వాటి దగగ్రకి. అవి తురుర్న లేచి వెళిల్పోయాయి. దిగాలుగా నిలబడి వుంటే
రెండు వీధి కుకక్లు తోకలు ఆడించుకొంటూ వచిచ్ కాళెల్తిత్నాయి. చినన్ గులక రాళుల్ ఎతుత్కొని పరిగెతిత్నాడు వాటిని తరమడానికి, అవి బెదరలేదు.
నింపాదిగా తమ పని పూరిత్ చేసుకొని నాలికలు జాడించుకొంటూ నడిచిపోయాయి. అతడు పరిగెతుత్తూ వుంటే సనన్ది , చినన్ది , నలల్ది , పొడుగుది
అయినా పాము ఒకటి కనిపించింది. ఎగిరి పడినాడు మాజీ మేనేజరు. శబద్ం లేకుండా పాము ఎటాల్ వచిచ్ందబాబ్? ’ఓ .... అవును కదూ - సినిమాలోల్
అయితే పాము వచేచ్టపుప్డు మూయ్జిక పెడతారు. ఇకక్డ మూయ్జిక ఎవరు కొడతారులే ' అనుకునాన్డు. పాము తోట దాటి పోయేంతవరకు గుండెలు అర
చేతిలో పెటుట్కొని తోట మూలగా నిలబడాడ్డు. ఎవరో ఒక కాలనీ ఆమె పసుపు పచచ్ నైటీ వేసుకొని ఊగుతూ ఊగుతూ వచిచ్ పెదద్ నలల్ పాలిథీన కవరోల్
చెతత్తెచిచ్ పడేసింది.

గబబ్ంటే గబుబ్కాదు.

రెండు లీటరల్ ఫినాయిల చలిల్నా గబుబ్ తగేగ్టుల్ లేదు. దగగ్రకెళిల్ అరుదాద్మనుకునాన్డు. ఈ పెదాద్యన

నడుచుకుంటూ ఆమె దగగ్రికి వెళేల్లోగా ఆమె ఊగుతూ ఊగుతూ వెళిళ్పోయింది . ' బాయ్ంకులో సింహం లా తిరిగే వాడిని , తోటలో తోటమాలిగా తిరగాలిస్
వసోత్ంది’ అనుకునాన్డు.
రెండవ రోజు పనిలోకి దిగినాడు. రాతిర్ పడిన వానకి నీళుల్ చేరివునాన్యి. పీతలు , గొలల్ భామలు , తేళుల్, కపప్లు, జెరిర్లు , నతత్ గులల్లు ,
వానపాములు , ఉడతలు , ఎలకలు , బలుల్లు .... ఇంకా రకరకాల జీవరాశులు కనిపించాయి. ' నేలపైన జీవరాశులు కాకపోతే వజర్వైడూరాయ్లు
కనబడతాయా ' అనుకొని తనకుతాను భుజం తటుట్కొని దైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. ‘మేనేజర గా వునన్పుప్డు సాట్ఫ చేసే శర్మదానం, మొకక్లు నాటే సనిన్వేశం
, వృకోష్ రక్షతి రకిష్తః కారయ్కర్మం భలే గమమ్తుత్గా వుండేదికదా. ఇపుప్డెందుకిలా కషట్ంగా వుంది’ అనుకునాన్డు. ‘చేసుకుంటూ పోతే అలవాటవుతుందిలే’
అని తనను తాను సముదాయించుకునాన్డు .
పనంతా అయినాక తన మటిట్ గుడడ్లిన్ తనే ఉతుకోక్సాగాడు.

గుడడ్ల పని కూడా చెబితే భవాని కేకలేసుత్ందేమోనని భయపడి.

తను

గుడడ్లుతుకుతుంటే "టైరడ్ అయాయ్డని బాయ్ంకోళుల్ రిటైరడ్ చేసేత్ ఆయన పంగ లేని పనులనీన్ నెతిత్న వేసుకునాన్డమామ్ " అని తన ఎనభై ఏళల్ తలిల్తో ఫోనులో
చెబుతోంది భవాని. వినీ విననటుల్ వునాన్డు కానీ సారుకి చినన్ సైజ కోపం వచిచ్ంది. 'పెళాల్లకి పౌర్ఢతవ్ం వచిచ్నాక మొగుళల్కి కాసత్ పటుట్విడుపులు
వుండాలపాప్ ' అని చెపిప్న ధరమ్వరం మేనేజర ధరమ్రాజు చిలకపలుకులు గురొత్చిచ్ గముమ్న వుండిపోయినాడు.
00000
రెండు రోజుల తోట పనికే నడుము నొపిప్, భుజం నొపిప్, మెడ నొపిప్ , కాళళ్ నొపిప్ , కీళల్నొపిప్ ఒళళ్ంతా నొపిప్ , కండరాల నొపిప్ వచిచ్నాయి .
అటేల్ వదిలేసేత్ పెదద్ పార్ణం ఇబబ్ంది పడుతుందని ఎముకల డాకట్రు దగగ్రికి వెళిళ్నాడు. డాకట్రు ఇచిచ్న మాతర్లతో కడుపులో మంట , నాటిన చెటుల్
ఎండిపోతుంటే కడుపుమంట కలిగినాయి సారుకి.
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డాకట్రు సలహా మేరకు ఫిజియోథెరపిసుట్ పర్కాశంని ఇంటికి పిలిపించుకొని థెరపీ పార్రంభించినారు. 'కాలిష్యం కలిగిన కోడి గుడుడ్ తినండి .
ఎముకలకి ఎరువు, ఒంటికి శొంఠిలాగా పనిచేసుత్ంది' అని చెపిప్నాడు పర్కాశం. రోజుకి రెండు గుడుల్ ఉడకపెటిట్ తెలల్గుడుడ్ మాతర్మే మొగుడికి పెటట్సాగింది
భవాని. పసుపు గుడుడ్ వైపు కనుగుడుల్ మిటకరించి ఆశగా చూడసాగాడు. ' అవి తింటే కొవువ్ కొలెసాట్ర్ల పెరుగుతుంది జాగర్తత్ ' అనన్టుల్గా చూసేది
భవాని. అవి పారవేయడం దేనికని పనిమనిషి రాములమమ్కిచిచ్ంది

తినమని.

"మాయబబ్కి రకత్పోటు వుండాదని మమమ్లిన్ కూడా గుడుడ్ పసుపు

తినొదద్నాన్డమామ్ డాకటరు " అని వాటిని తీసుకోలేదు రాములమమ్. 'అందరకి హెలత్ అవేర నెస లే " అని తిటుట్కుంటూ డసట్ బిన లో పడేసింది భవాని.
మనున్తినన్ పాములాగా గముమ్నవుండి పోయినాడు సారు.
00000
వారం రోజుల థెరఫీ అయిపోయాక పర్కాశం "సారూ ! ఇకపై అనిన్ పనులు మీకు మీరే చేసుకోవచుచ్ " అనాన్డు. కసుస్న లేచింది భారయ్ భవాని.
" అయాయ్ ! పర్కాశం ! అయనికి ఓవర కానిఫ్డెనస్ ఎకుక్వ బాబూ! గత ఏడాది శుకాల్ల ఆపరేషన చేసుకునన్పుడు కంటి డాకట్రు ఇలాగే చెపాప్డు "అనిన్
పనులూ మీకు మీరే చేసుకోండి " అని. ”గంటకొకసారి కంటి చుకక్లు వేసుకోవాలి. పడిసెం ముకుక్కీ మందు వేసుకోవాలి. తన పని తాను
ఇండిపెండెంటుగా చేసుకోవాలని ముకుక్మందు కంటికి, కంటి మందు ముకుక్కి వేసుకునాన్డు. దానికి వైదయ్ం చేయించలేక ఆరువారాలు నానా అగచాటుల్
పడాడ్ం'. అని ఎగిరెగిరి చెపిప్ంది.
ముసలి మొగుడు, ముసలి పెళాళ్ం మధయ్లో దూరితే తనకి 'ఎలకోట్ర్ థెరఫీ ' చేయించేలా వునాన్రని అకక్డ నుంచి చినన్గా జారుకునాన్డు పర్కాశం.
.
00000
దింపుడు కళెల్ం ఆశతో రాతిర్కి రాతిర్ ఇంటోల్ వారినందరినీ కూరోచ్బెటిట్ రౌండ టేబుల సమావేశం ఏరాప్టు చేసినాడు సారు. తన కలల తోటని
కాపాడమని కోరినాడు అందరనీ. తోటని కాపాడే తోటమాలిని వెదకండని వేడుకునాన్డు.
'మనలిన్ చూసేదానికే ఒక మనిషి కావాలి. దానికే దికుక్ లేదు. మళీల్ మీ తోటకొక మనిషా? ' అని నిలదీసింది భవాని. "కలగనడమంటే తాజ
మహల కటేట్ కలో , గోలొక్ండ కటేట్ కలో కనాలి గానీ , తోట కలలు ఈయనకు ఎందుకొచాచ్యబాబ్ " అని పుతర్రతన్ం మరియు పుతిర్ కారతన్ంలు తమలో
తాము పర్శిన్ంచుకునాన్రు.
సాధయ్సాధాయ్లు సుఖాలు లాభనషాట్లు వయ్య పర్యాసలు మంచి చెడడ్లు ఆలోచించినారు. పనిమనిషి రాములమమ్కు ఇంటి పని జీతం మూడువేల
నుంచి అయిదు వేలకి పెంచి తోటని కాపాడుకొందామని కొడుకు సివిల ఇంజనీర పర్తిపాదనతో అందరూ తృపిత్ పడాడ్రు.
'అయినా ఆ పిలల్ ఎకక్డ పనిచేసి చసుత్ంది రా బాబూ ! గుడడ్లు వాషింగ మిషనులో వేయకుండా తన చేత ఉతికిసాత్నని మిషను తుపుప్
పటిట్పోదా అమమ్గారూ అని అడిగిందిరా ఈ మధయ్’ అంది భవాని.
'వెయిట అండ సీ' అంది భావి భారత జరన్లిసట్ జయశీర్.
' ఏమో ! నా అమెరికా తముమ్డు అమెరికా నుంచి వచేచ్లోగా తోట అందంగా కనబడాలి. మావతోట ఎంతదాకా వచిచ్ందకాక్ అని ఫేస బుక లో
పర్శన్ల మీద పర్శన్లు వేసుత్నాన్డు వాడు ' అని నిటూట్రిచ్ంది భవాని.
00000
రాములల్మమ్ ఒపుప్కొంది. ఒకేసారి రెండువేల జీతం పెరిగేసరికి ఎగిరి గంతులేసింది. మొగుడు మురారి సిమెంట కంపెనీ వాచ మెన గా
సంపాదించేదీ ఐదువేలే. మొగుడు సంపాదనతో తన సంపాదన సమానమయియ్ందని ఆమె ఆనందానికి పటట్ పగాగ్లు లేకుండా పోయింది. నాలుగైదు
రోజులు ఎగిరెగిరి పని చేసింది. అనిన్ గమనించ సాగాడు సారు.
రాములమమ్ తోటపని చేసోత్ందంటే చేసోత్ంది కానీ సంతోషంగా మనసుస్ పెటిట్ పనిచేయడం లేదనిపించింది ఇంటిలిల్పాదికీ. ఆమె చేసే తోట
పనిలో 'జీవం ' వునన్టుల్ గోచరించలేదు వారికి . ఏదో మొకుక్బడిగా చేసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. జీతానికి పనిచేసుత్నన్టుల్గా కాక ఉచితంగా పనిచేసుత్నన్టుల్గా
పని చేసేది . కుంటి సాకులు చెపిప్ అడపాదడపా పని ఎగరగొటేట్సూత్ వచిచ్ంది కూడా. ఒక రోజు తలనొపిప్, ఇంకొక రోజు కాళుల్ నొపిప్, మరొక రోజు ఒళుల్
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నొపిప్ ... ఇలా చెపప్డం పార్రంభించింది. ఒక వారం బిడడ్కి ఒళుల్ బాలేదు, ఇంకొక వారం సంఘం కాడికి పోవాలి. మరొక వారం మా ఇంటాయనకు
బాలేదు .... ఇలా దండిగా సెలవులు పెటట్సాగింది. శకిత్ వసుత్ందని పండూ , పాలు ఇసేత్ తిని తాగుతోంది కానీ తృపిత్గా పనిచేయడం లేదు. చెటుల్ చసేత్
నాకేమి, బతికితే నాకేమి అనన్టుల్గా నీళుల్ పటట్సాగింది. ఈ అమిమ్ వయాయ్రాలకు తోట ఎకక్డ పాడైపోతుందోనని బాధపడసాగారు ఇంటోల్ వాళల్ంతా.
పసిపిలల్ - పని చేయలేక కాదు, సరైన పేర్రణ లేక రాములమమ్ తోటపని చేయలేక పోతోందని గర్హించినాడు మాజీ మేనేజర.
00000
ఆరోజు - వాష బేసిన వదద్ నిలొచ్ని అదద్ంలో ముఖం చూసుకుంటూ షేవింగ చేసుకుంటునాన్డు సారు. వాష బేసిన చినన్ బొకక్లోల్ంచి రెండు
బొదిద్ంకలు మీసాలు ఊపుకుంటూ బయటకొచాచ్యి. ఉలికిక్ పడినాడు. కాసేపటికి తేరుకొని 'ఇంత చినన్ బొకక్ నుంచి అంతపెదద్ బొదిద్ంక ఎలా
వసోత్ందబాబ్ ' అని ఆలోచించినాడు. బి.యసీస్ డిగీర్లో చదివిన డారివ్న సిదాధ్ంతం ' సట్ర్గుల ఫార ఎగిజ్సెట్నస్ ' గురొత్చిచ్ంది. పనిలో పనిగా పదేళల్ ఫాల్ష బాయ్క
గురొత్చిచ్ంది. రాయలసీమ బిలడ్రస్ వారు తిరుపతి - రేణిగుంట రోడుడ్ లో రెండు మూడు అపారుట్మెంటస్ వెంచరుల్ వేసినారు. వాటిలో వందమంది
కల్యింటల్కు తాను హౌసింగ లోన మంజూరు చేసాడు. కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా బిలడ్రుల్ తమ అపారుట్మెంటులో ఒక టేకు చెటుట్ తన చేతితో నాటించి
చెటుట్కింద తన పేరుతో చినన్ సిమెంట బోరుడ్ పెటిట్ంచినారు. తను ఎంత సంతోషపడినాడో ... అదే బిలడ్రల్కు ఎనోన్సారుల్ ఎనోన్ విధాలుగా పదింతలు
సహాయం చేసివుంటాడు తను. రేణిగుంట రోడుడ్లో వెళేల్ పర్తిసారీ ఆ ఫాల్టస్ వదద్కి వెళిల్ టేకు చెటుట్ని తృపిత్గా సప్ృశించి తనివితీరా కళాల్రా చూసి
వసుత్ంటాడు. కొనిన్ నీళుల్ కూడా పోసి వసుత్ంటాడు.
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ఏదో వింత ఆలోచన ఒకటి ఫాల్ష లాగా వెలిగింది. గబగబా షేవింగ ముగించి టౌన లోని కరాన్ల వీధికి పరుగులు తీసినాడు. వెలడ్ర
వెంకటేశవ్రుల్ని కలిసినాడు. నాలుగడుగుల రాడ కట చేయించి చినన్సైజు బోరుడ్ని దానికి వెలిడ్ంగ దావ్రా అతికించినాడు. బోరుడ్కి, రాడ కి రంగులు
వేయించినాడు.
ఇంటికెళిల్ చలల్టి వాతావరణంలో తోటలో మీటింగు పెటిట్నాడు. భారయ్నీ , పిలల్లనీ , రాములమమ్నీ , రాములమమ్ మొగుడీన్ పిలిచినాడు. చాక
లెటుల్ పంచినాడు. ఇనుప కమిమ్కి, బోరుడ్కి, పసుపు , కుంకుమలు రాయించినాడు. తోట మధయ్లో చినన్ సిమెంట దిమెమ్ కటిట్ంచినాడు. సిమెంట దిమెమ్కు
చందనం రాసి కుంకుమ బొటుల్ పెటిట్నాడు. ఎరర్మందారాలు దిమెమ్ చుటూట్ పరిచినాడు. తను తెచిచ్న రాడ బోరుడ్ని దానిపై నిలబెటిట్నాడు. బోరుడ్పై
ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలు "రాములమమ్ తోట "ని చూసి అందరూ తపప్టుల్ కొటిట్నారు. రాములమమ్కి షేక హాయ్ండుల్ ఇచిచ్నారు. చామంతుల చెండు
రాములమమ్కిచిచ్నారు . ముదద్ బంతుల మాల మురారికి వేసినారు. మొగుడు మురారి భారయ్ని మెచుచ్కోలుగా చూసినాడు.
రాములమమ్ ఉలికిక్పడింది. ఉకిక్రిబికిక్రి అయిపోయింది 'తోట పేరే నీపేరు పెటాట్రు రాములమామ్ ! దీనినెటాల్ కాపాడుకొంటావో ఏమో ' అని
అంది భవాని. తన పేరు పెదద్ పెదద్ అక్షరాలోల్ రంగురంగుల బోరుడ్పైన మెరుసూత్ వుంటే రాములమమ్కి దిమమ్ తిరిగి పోయింది. చటుకుక్న ఓనర మరియు
ఓనరమమ్ల పాదాలపైన పడింది. మొగుడితో కలసి ఆశీరావ్దం తీసుకొని అకిష్ంతలు చలిల్ంచుకొంది. గంతులేసూత్ పెరటోల్కి పరిగెతిత్ంది. నీటి తొటిట్లో తనను
చూసుకొంటూ చినన్ పిలల్లా డానుస్లేసింది. పలెల్లోల్ జాతరకి పలకలు కొడితే వేసే "డబుబ్సుక్ డబుబ్సుక్ ' అడుగులేసిం . ఇపుప్డు తన సేట్జ మారిందని
గురొత్చిచ్ కాసేపు వెసట్ర్న డాయ్నస్ చేసి అలసి పరుగెతుత్కెళిల్ బాధయ్తగా తోట పనిలో లీనమయియ్ంది.
నాలుగేళుల్ గడిచాయి. ఓ సాయం సంధయ్వేళ - రాములమమ్ తోటలో దేముడి పటాలకని మలెల్పూలు కొసోత్ంది భవాని. సపోటా చెటుట్ కిర్ంద
కురీచ్లో కూరొచ్ని సట్ర్కచ్రల ఇంజనీర కొలంబస డుపెల్కస్ బిలిడ్ంగ పాల్న గీసుత్నాన్డు. జామ చెటుట్ కింద కూరుచ్నన్ జరన్లిసట్ జయశీర్ ఆదివారం అనుబంధానికి
పర్తేయ్క వాయ్సం వార్సోత్ంది. మాజీ మేనేజర అదద్ం ముందర పెటుట్కొని చినన్ కతెత్ర తో తెలల్ మీసాలు ఏరి ఏరి కతిత్రిసుత్నాన్డు. రాములమమ్ మొగుడు చింత
చిగురు కోసుత్నాన్డు. తోట మూలన రోకటోల్ చింతకాయల పచచ్డి దంచుతోంది రాములమమ్.
అమెరికా మరిది ఆనందరావు పటీట్ల మంచంపైన వెలల్కిలా పడుకొని జామకాయ కొరుకుతూ "పైసల చెయయ్లేని పేర్రణ - చినన్ బోరుడ్ చేసింది
కదా మావా ! జామకాయలు తియయ్గా లేవేమి మావా ! అని అడిగినాడు. అందరూ గొలుల్న నవివ్నారు. పారిజాతం చెటుట్ తెలల్ పూలను పలపలా
రాలిచ్ంది . సంపెంగ పూలు సంతోషంగా అటూ ఇటూ ఊగినాయి . ***
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