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 పుటిట్లుల్ ఎం.బిందుమాధ

"పుటిట్లుల్" అంటే, మనం పుటిట్ పెరిగిన  మనదైన ఇలుల్.  
మనం పడుతూ లేసూత్ బుడి బుడి అడుగులతో నడయాడిన మన ఇలుల్.  
అమమ్-నానన్తో దెబబ్లాడి, అలిగి...వారితో బర్తిమాలించుకుని మన కోరికలు తీరుచ్కునన్ మన ఇలుల్.  
తోబుటుట్వులతో గడిపిన మధురమైన క్షణాలకి, వారితో కలిగిన చిలిపి తగాదాలకి పర్తయ్క్ష సాకిష్. మన చదువు-

సంధయ్లకి, ఆటపాటలకి, మరెనోన్ మధురమైన జాఞ్పకాలకి నిలయం.
అందరిలాగే మాలతికి కూడా పుటిట్లుల్ మధుర జాఞ్పకాల పందిరి.
చినన్పుప్డు అనన్యయ్కి..తనకి అనీన్ పొటీయే.  
ఇదద్రి కంచాలు ఒకేలాగా ఉండేవి. కానీ డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్ని...ఆ రోజు  అనన్యయ్ ముందు తినేసి వెళిళ్పోతే....మి

గిలింది తనే కనుక కంచం చేతోత్ పటుట్కు చూసి.... ఇది అనన్యయ్ కంచం..నా దానిలో వాడు తినాన్డు అని అలిగికూరుచ్నేది. 
తలిల్ మహలకిష్ బుజజ్గించి...ఏదో ఒక తాయిలం ఇసాత్నని ఆశపెడితే అపుప్డు భోజనానికి వచేచ్ది.
అలాగే తను చదువుకోవటానికి కూరుచ్నే చోటు, టీవీ చూసేటపుప్డు తన సీట ....ఏవీ మారటానికి ఒపుప్కునేదికాదు. 

******** 

అలా పుటిట్ంటోల్ పర్భ వెలిగించుకునన్ మాలతి .....పెళళ్యి భరత్ చిటికెన వేలు పటుట్కుని ముంబయి కాపురానికివెళిళ్ంది.
కొతత్ కాపురం...కొతత్ కుండలో నీటి లాగా తియయ్ తియయ్గా ఉనన్ది. ఆరునెలల్ కాలం ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.
మాలతి ఒక రోజు ఆఫీస కి బయలుదేరుతూ కొంచెం తలతిరుగుతునన్టుల్గా అనిపించి సోఫాలో కూరుచ్ండి 

పోయింది. కొంచెం కడుపులో కూడా తిపుప్తునన్టుల్గా ఉనన్ది.  
కొతత్ జంట కదా! మాటి మాటికీ భారయ్తో మాటాల్డాలనే కుతూహలం.... అపప్టికే ఆఫీస కి చేరిన వినోద....ఫోన చే

సి'మాలతీ  ఆఫీస కి బయలుదేరావా?' అని యధాలాపంగా అడిగాడు.
 'లేదండీ కడుపులో తిపుప్తునన్టుట్ంది. కొంచెం కళుళ్ కూడా తిరుగుతునన్టుల్నాన్యి. ఎంత లేదనాన్ ఆఫీస కిఅరగం

ట పర్యాణం. అంత సేపు బస లో కూరోచ్గలనా అని సందేహం! వెళళ్నా..వదాద్ అని ఆలోచిసుత్నాన్' అనన్ది మాలతి నీరసంగా.  
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 వెంటనే అటెనష్న లోకొచిచ్న వినోద 'అయయ్యోయ్ ...కంగారు పడకు. పకిక్ంటి ఆంటీని పిలు. నేను లంచ టైం లో 
పరిమ్షన పెటిట్ వసాత్ను. డాకట్ర దగగ్రకి వెళదాము. కాసేపు రెసట్ తీసుకో. నువెవ్ళళ్కపోతే అకక్డ ఆఫీస లో కొంపలేమీమునగవులే' అని. 

 "ఏమయుయ్ంటుంది? నినన్ హోటలోల్ తినన్ పనీర కూర అరగలేదా? పాపం తను వదద్ంటూనే ఉంది. నేనే బలవంతాన
తినిపించాను!" అని ఆలోచిసూత్ ఆఫీస పని మీద దృషిట్ పెటట్లేక పరాకుగా ఉనాన్డు. మాటి మాటికీ బయట కారిడార లోకివెళిళ్ ఎవరితోనో ఫోన 

లో మాటాల్డుతునాన్డు.  
 కొలీగ లింగం ఉదయం నించీ ఈ తంతు గమనించి వినోద దగగ్రకెళిళ్. 
 "ఏంటి వినోద ఏమైనా సమసాయ్? పొదుద్టి నించీ చూసుత్నాన్ను..."బాడీ పెర్జెంటైమ్ండ యాబెస్ంట" లాగా నువువ్ఇకక్

డ ఉనాన్వు...మనసెకక్డో ఉనన్ది. చెబితే నాకు చేతైన సహాయం చేసాత్నుకదా" అని భుజం మీద చెయేయ్సిఅడిగేసరికి, భారయ్ విషయం చెపిప్... 
 "నేనే బుదిధ్ లేకుండా.....నినన్ హోటలోల్ తన చేత అనవసరంగా తనకిషట్ం లేని పనీర కూర తినిపించాను. ఇపుప్డేమో

ఉదయం నించీ కడుపులో తిపిప్ వాంతులు చేసుకుంటునన్ది" అని కళళ్నీళళ్తో చెపాప్డు.  
 "మేనేజరిన్ పరిమ్షన అడిగాను. లంచ లో ఇంటికెళిళ్ తనని డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళితే కానీ కుదుటపడలేను" అని టైం

ఎపుప్డు అవుతుందా...అని గడియారం వంక చూసుత్నాన్డు.  
 

******* 
 
 మాలతి ఒక ఫైనానస్ కంపెనీలో పని చేసుత్నన్ది. పెళైళ్నాక హైదరాబాద నించి ముంబయి బదిలీ చేయించుకుంది.  

ఇదద్రి ఆఫీస లకి దగగ్రగా ఉండేటుల్  ఒక ఫాల్ట అదెద్కి తీసుకునాన్రు.  
 ఆఫీస లనించి ఇంటికొచిచ్ంది మొదలు చిలకా గోరింకలాల్గా కువ కువలాడుతూ ఇదద్రూ చెరో పని చేసుకుని...చెటాట్

పటాట్లేసుకుని షాపింగ కో, సినిమాలకో తిరుగుతూ ఉంటారు.  
 అపప్టి వరకూ తలిల్దండుర్ల గారాబంలో ఎపుప్డూ వారిని వదిలిపెటిట్ ఉండే అలవాటు...అవసరం లేనిమాలతి...ఈ 

ఆరు నెలలోల్ వారిని మిస అయినటుల్కూడా  అసలు అనుకోలేదు.  
 పుటిట్లుల్ గురుత్కే రాలేదంటే అతిశయోకిత్ కాదేమో!  

 పాపం మాలతి తలిల్దండుర్లు..శీర్నివాసరావు-
మహలకిష్ దంపతులు మాతర్ం " అంత పెదద్ సిటీలో పిలల్ ఎలాఉనన్దో? తెలిసిన వాళెళ్వరైనా దగగ్రలో ఉనాన్రో, లేదో? ఒకక్తే ఉదోయ్గం-
వంట....ఎలా తిపప్లు పడుతునన్దో? అలుల్డుఇంటి పనిలో సహాయం చేసాత్డో..లేదో? అసలు పిలల్ని పేర్మగా..మురిపెంగా చూసుకుంటునాన్డో..
లేదో? తమని విడిచిఇంతవరకూ ఎపుప్డూ బయట ఉండని పిలల్...ఒకక్సారిగా అంత దూరంలో  బెంగ లేకుండా ఎలా ఉంటునన్దో?" అనుకుం
టూ ఏ రోజుకారోజు ఫోన కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉండేవారు.  

 మాలతి 15,20 రోజులకోసారి ఫోన చేసి "అమామ్ ....ఇకక్డ మేం బాగానే ఉనాన్ం. మీరు బెంగ పడకండి. టైందొరి
కినపుప్డు ఫోన చేసాత్ం." అని హడావుడిగా నాలుగు మాటలు చెపిప్ ఫోన పెటేట్సేది.  

 దానికే సంతోషపడిపోయిన దంపతులు ...పిలల్ తీపి కబురు చెబితే వెళిళ్ ఓ సారి చూసి రావచుచ్! ఊరికే కొతత్ జంట
కాళళ్కి-చేతులకి అడడ్ం ఎందుకు? అని సరిపెటుట్కునాన్రు.  
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****** 
 
 పొదుద్టి నించీ ఒకటే గాభరా పడాడ్డేమో....  ఆఘమేఘాల మీద ఆఫీస నించి పరుగెతుత్కొచిచ్న వినోద...భారయ్ నిదర్

పోతుండటం చూసి..లేపటం ఇషట్ం లేక, పకక్ ఆంటీ దగగ్రకి పరుగెతుత్కెళిళ్ ..."మాలతి పడుకుంది ఆంటీ! తనకి ఎలాఉనన్ది? మీరు ఉదయం 

నించీ మా ఇంటోల్నే ఉనాన్రా? తనేమైనా తినన్దా? మందులేమైనా వేసుకునన్దా?" అని గుకక్తిపుప్కోకుండా పర్శన్లు వేశాడు. 
 ఆంటీ చిరుమందహాసంతో "తండిర్వి కాబోతునన్ందుకు శుభాకాంక్షలోయి! కంగారు పడకు. మన ఫాల్టస్ లో ఉనన్ 

లేడీడాకట్ర ని పిలిచాను. ఆవిడ వచిచ్ చూసి శుభవారత్ చెపిప్ వెళాళ్రు. నీరసంగా ఉనన్ది... నాలుగు రోజులు రెసీట్త్సుకోమనాన్రు." అని ఆవిడ మా
ట పూరిత్ చేసేలోపు వినోద పరుగున ఇంటికెళిళ్ భారయ్ నుదుటిన ముదుద్ పెటిట్ 

  "అమమ్ దొంగా! చెపప్వేం...నాకు నానన్గా పర్మోషన ఇపిప్సుత్నాన్నని! ఇందాకటి నించీ ఆఫీస లో కాలు-
చెయియ్ఆడలేదు. ఎపుప్డెపుప్డు ఇంటికొచిచ్ నినున్ చూసాత్నా అని అసలు పని మీద ధాయ్సే లేదు" అని ఒళళ్ంతా ముదుద్లతోనింపేశాడు.  

 భరత్ మురిపాలతో ఒళుళ్ తెలియని మాలతి, నెమమ్దిగా మంచం మీంచి లేచి "లంచ చేశారా? కాఫీ పెటిట్వవ్నా? 
" అంటూ వంటింటి వైపు వెళుతూ తూలినటల్యి గటుట్ పటుట్కు నిలుచ్ంది.  

 వినోద కంగారు పడి..."అమామ్యి గారికి ఇపుప్డు రెసట్. ఏ పనులు చెయయ్కూడదు. ఇపుప్డే ఫోన చేసి ఆఫీస కినాలు
గు రోజులు సెలవు చెపేప్సాత్ను. నీ అవసరాలు అనీన్ నేను చూసాత్ను" అని హడావుడి పడిపోయాడు.  

 
****** 

 
 ఇలా ఆరు నెలలు కాలు కింద పెటట్కుండా మాలతిని అపురూపంగా చూసుకునాన్డు, వినోద. కర్మం తపప్కుండా 

డాకట్ర కి చూపిసూత్ అనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకుంటునాన్డు.  
 మాలతి తలిల్ మహలకిష్ గారు మూడో నెలోల్ వచిచ్, పిలల్ని చూసి... చలిమిడి (దొంగ) పెటిట్ (అలా అంటారు లెండి) 

కూతురుకి..అలుల్డికీ జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళాళ్రు.  
 మొదటి పురుడు పుటిట్ంటోల్ పోసుకోవాలి! ఈ సమయంలో హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ ..దాని సేన్హితులతో        

కబురుల్చెపుప్కుంటూ, కోరింది తలిల్ చేత వండించుకు తింటూ పర్శాంతంగా ఉంటే.... పుటేట్ పాపాయి ఆరోగయ్ంగా పుడుతుంది. కాబటిట్ మంచి  

రోజు చూసుకు వచిచ్ ఏడో నెలోల్ పురుటికి తీసుకెళతామని శీర్నివాసరావు గారు అలుల్డికి ఫోన చేశారు.  
 భారయ్ని వదిలి ఉండలేక .... 

"పిలల్ పుటాట్కనే సెలవు ఎకుక్వ అవసరం అవుతుంది. కాబటిట్ మాలతి తొమిమ్దో నెల దాకా ఆఫీస కివెళాళ్లనుకుంటునన్ది! అదీ కాక ఇపప్టివర
కూ చూసిన డాకట్ర అయితే తనకి ధైరయ్ం గా ఉంటుంది" అని పురుడుపొయయ్టానికి అతత్గారినే ముంబయి రమమ్నాన్డు..వినోద.  

 ముందు ముందు తానేం పోగొటుట్కుంటుందో తెలియని మాలతి...అపప్టికి భరత్ మాటకి తాళం వేసి....తలిల్నేముంబ
యి రమమ్ని అడిగింది.  

***** 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              Ä>∑dtº  2020     

4   పుటిట్లుల్ – ఎం.బిందుమాధ  

 చినన్పప్టి నించీ మాలతిని ఎరిగునన్ పకిక్ంటి కామేశవ్రి గారు...మాలతి కడుపుతో ఉనన్దని తెలిసి 
అభినందించటానికి వీరింటికి వచిచ్.."వదినా  పిలల్ని పురిటికి ఎపుప్డు తీసుకొసుత్నాన్రు?" అని అడిగింది.    

 తనే వెళుతునాన్నని మహలకిష్ గారు చెపప్గానే... 
"అయోయ్ అదేమిటి? ఏదో వేరే దేశం అయితే ఎలాగూ తపప్దు. ఇకక్డే ఉనన్ ఆడపిలల్ల పురుళళ్కి కూడా తలుల్లు వెళళ్టం దేనికి?  

"తలిల్తో పుటిట్లుల్.." అనాన్రు పెదద్లు! ఇలాంటపుప్డే కదా..నాలుగు రోజులు పర్శాంతంగా ఏ బాధయ్తలూ లేకుండా మళీళ్తనకి
 చినన్పప్టి నించీ అలవాటైన పరిసరాలోల్ మసలగలరు!"  

 "మనమునన్ చోట మనకి సాథ్నబలం! దేనికి తడుముకోనకక్రలేదు. ఇంటోల్ అలవాటైన పని వాళుళ్, డైరవర ఉనాన్రు. 
ఈ వయసులో మనం సమరధ్వంతంగా పని చెయాయ్లంటే ఇవనీన్ ముఖయ్ం. అదీ కాక ఆ వూళోళ్ మనకి ఎవవ్రూతెలియదు. భాష రాదు. మనంత
ట మనం ఎకక్డికీ వెళళ్లేము. అనిన్టికీ వాళళ్ మీదే ఆధారపడాలి." అని కామేశవ్రి గారు అనేసరికి  

"మేమూ అదే అంటునాన్ం వదినా! ఇకక్డ మీ అనన్యయ్ గారి  ఫెర్ండ భారయ్ గైనకాలజిసట్ కూడాను ...హసత్వాసి మంచిది. పిలల్
లు అరధ్ం చేసుకోవాలి కదా! అంతకంటే చెపప్టం బాగుండదు. అందుకని నేనే బయలుదేరుతునాన్ను" అనన్ది మహలకిష్ గారు.  

***** 
 మహలకిష్ గారి పాటుల్ మొదలు! ఆవిడ గారు తనంతట తను ఏ కూరలో ...సరుకులో తేవటానికి బయటికి వెళళ్లే

దు. పోనీ చినన్ చితక అవసరాలకి బయటికి పనిమనిషిని పంపిదాద్మంటే... తన భాష దానికి అరధ్మవదు...అదిచెపేప్ది ఈవిడకి అరధ్ం కాదు.  
అనిన్టికీ అలుల్ణేణ్ ఇబబ్ంది పెటాట్లి.  
నెలలు నిండి నిలోచ్ లేక- 

కూరోచ్లేక అవసథ్ పడుతూ కూడా వేళ కాని వేళ  సినిమాలకీ..హోటళళ్కీ సూక్టర మీదతిరుగుతునన్ కూతురూ-
అలుల్డుని చూసి ఏ ఇబబ్ందులు వసాత్యో? పుటేట్ వారు ఏ సమసాయ్లేకుండా ఉంటారా? ఇలాంటి సందరాభ్లు వచిచ్నపుప్డు...పెదద్లు చెపేప్ జాగర్
తత్లు ఈ కాలం పిలల్ల వినరు! వదద్ంటే ఆగరు. పెదద్ది తను ఉండిచూసూత్ ఊరుకోలేదు.  

  పురిటికి పుటిట్ంటికి వెళితే ఇలాంటి సమసయ్లు ఉండవు. ఆలూ మగలకైనా మధయ్ మధయ్ దూరంగా ఉంటేనేబంధాలు 

బలపడతాయి! ఎంత పేర్మలైనా "తినగా తినగా గారెలు చేదైనటుల్", ఒకే చోట ఉంటే మొహం మొతుత్తుంది. అని మహలకిష్ గారు పరిపరి      

విధాల మధన పడుతునాన్రు.  
 ఏమనాలో తెలియక భరత్కి ఫోన చేసినపుప్డు తన భయాలనీన్ ఏకరువు పెటిట్ంది.  
 మాలతి భయపడినటేల్ ఆ రోజు సినిమా హాలోల్ ఉండగా నొపుప్లొసుత్నాన్యని..కంగారుగా వినోద దంపతులు    

సూక్టరఅకక్డే వదిలేసి కాయ్బ లో ఇంటికొచాచ్రు.  
 ఇదద్రికీ తినటానికి ఏదో పెటిట్, అపప్టికే సరిద్ తయారుగా పెటిట్న బాయ్గ పుచుచ్కుని ముగుగ్రూ హాసిప్టల కి వెళాళ్రు.  
 సాక్న తీసి... కడుపులో బిడడ్ పేగు మెడకేసుకునన్దని అపప్టికపుప్డు ఎమరెజ్నీస్ గా సిజేరియన చేసి పిలల్ని బయటికితీ

శారు.  
 'అనుకునన్ంతా అయింది' అని మహలకిష్ గారు..ఇందుకే బిడడ్కి జనమ్నివవ్టం అంటే ఒక యజఞ్మని, అది ఒకతప

సుస్లాగా దీక్షతో మసులుకోవాలని..ఆడదానికి అది పునరజ్నమ్తో సమానమనీ పెదద్లు ఊరికే అనాన్రా?   
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 పూరవ్ం తను మాలతిని కడుపుతో ఉనన్పుప్డు..ఏడో నెలన అమమ్ దగగ్రకి పురిటికి వెళితే...ఏం తినాలి? ఎపుప్డు 
తినాలి? ఏది తినకూడదు? ఎలా పడుకోవాలి? అని అమమ్ చెబుతూ ఉంటే తు.చ. తపప్కుండా పాటించబటిట్ తనకితేలికగా పురుడు (normal) 

రావటం, ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా మూడో నెలన పిలల్ని ఎతుత్కుని శీర్నివాస రావుగారి దగగ్రకిరావటం గురొత్చిచ్ంది.  
 ఇక పురిటాలికి పెటేట్  ఆహారం విషయంలో.... తన చినన్పుప్డు పాటించిన నియమాలనీన్ కూతురితో, అలుల్డితోఏక

రువు పెటిట్ంది. నచిచ్నవి వినాన్రు, లేనివి పెడ చెవిని పెటాట్రు.  
 వచిచ్న పని అయింది ...భరత్కి కూడా ఇబబ్ంది అవుతునన్ది కనుక... కూతురిన్ తనతో తీసుకెళిళ్ నాలుగు నెలలుఉం

చుకుని పంపిసాత్నని...పిలల్కి కూడా విశార్ంతి అవసరమని.... ఆ రోజు ఆఫీస నించి వచిచ్న అలుల్డితో అనాన్రు మహలకిష్ గారు.  
 అనిన్ రోజులు తన కూతురిన్ వదిలి ఉండలేనని..వినోద "ఇపుప్డు మాలతిని మీతో తీసుకెళళ్ండి అతత్యయ్గారు!     

పుటిట్న వారిని తరుచు డాకట్ర కి చూపించటం, వాకిస్నేషన లు వేయించటం అవసరం కదా! డెలివరీ అయిన హాసిప్టలఇకక్డ మా ఇంటికి దగగ్ర
. అకక్డ మంచి పీడియాటీర్షియన కూడా ఉనన్ది. నేను పది రోజుల తరావ్త వచిచ్ వెనకిక్తీసుకొచేచ్సాత్ను. ఇకక్డ ఫుల టైం మనిషిని పెడతాను. 
మాలతికీ రెసట్ ఉంటుంది, పాప కూడా నాతో ఉంటుంది" అనాన్డు.  

****** 
 
 ఆవిడకి ఇకక్డికి వచిచ్నపప్టి నించీ ఒకటే పని ఒతిత్డి! ఆ వయసులో అంత పని లోడ తీసుకోవటం వలల్ ఆవిడకి 

ఆరోగయ్ం కొంచెం పాడయింది.  అలా అని సిటీలోల్ బోలెడు జీతాలు పోసి మనుషులని పెటట్మని అలుల్డిన్ అడగలేరు!  
 మారిన కాలంలో ...కూతుళుళ్ కూడా ఉదోయ్గాలు చెయయ్టం వలల్ ...ఒకే దేశంలో ఉనాన్... పుటిట్ంటికే వెళిళ్ పర్శాం

తంగాజరిపించుకోవలసిన పురుళళ్కి తలుల్లిన్ తమ ఇళళ్కి పిలిచి ఇబబ్ంది పెటట్టం తపప్నిసరి చేసుకునాన్రు! వీళళ్కీసుఖంఉండదు...వారికీ    
సుఖమూ, విశార్ంతి ఉండవు!   

 సెలవులుండవనే సాకుతో పెళైళ్న కొతత్లోల్ పండకిక్ రావటం లాంటి సరదాలు, తలిల్దండుర్ల దగగ్ర విశార్ంతిగా 
గడపటాలు ఉండటేల్దు! ఎపుప్డూ ఉదోయ్గం..పరిమితంగా ఉండే సెలవలిన్ ఎలా కుల్పత్ంగా వాడుకుని జాగర్తత్ చేసుకోవాలిఅనే రంధి! అదొక    

ఊబి!  
 ఇక పురుళైళ్తే సరేసరి! తలుల్లే వారి దగగ్రకి వెళళ్టం..తమది కాని సాథ్నంలో నానా రకాలయాతనలు పడటం!  

***** 
  పిలల్ల పుటిట్న రోజు వేడుకలు, పండుగలు ...పిలల్లు ఎదుగుతూ ఉండగా వచేచ్ ఇతర వేడుకలు... అనిన్టికీతలిల్దం

డుర్లనే పిలిపించుకుంటూ పాతికేళళ్ కాలం గడిచిపోయింది..మాలతికి  
 మాలతి ఈ మధయ్లో పుటిట్ంటికి వెళిళ్నా, మొకుక్బడిగా ఓ పూటొ..ఓ రోజో ఉండి వచేచ్సేది.  
 కాలంలో తండిర్ గతించాడు. తలిల్ ఒంటరిగా ఉండలేక అనన్యయ్ దగగ్రకి అమెరికా వెళిళ్పోయింది. తండిర్ 

బర్తికుండగా...ఇకక్డునన్పుప్డే ఎనిన్ సారుల్ పండకక్నో, నాలుగు రోజులు సరదాగా పుటిట్పెరిగిన ఇంటోల్ గడపటానికి రమమ్నోపిలిసేత్ తను వెళేళ్ది 

కాదు. ఇపుప్డు పిలిచే వారే లేరు! మాలతికి ఒకక్ సారిగా ఆ వెలితి బాగా తెలుసుత్నన్ది!  
      మొనన్ పెసరపపుప్ పులుసు తింటుంటే అమమ్ చేతి పులుసు రుచి గురొత్చిచ్ కళళ్నీళొళ్చాచ్యి. 
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6   పుటిట్లుల్ – ఎం.బిందుమాధ  

 పిలల్లకి వారి జీవితాలు...ఉదోయ్గాలు...వాళుళ్ బిజీ. భరత్ వినోద నిశశ్బద్ంగా తయారయాయ్డు. ఇంటోల్ ఏదో ఒక    

మూలకూరుచ్ని ఏ ఐపాడ చూసుకోవటమో, పుసత్కం చదువుకోవటమో!..భోజనం టైం కి పిలిసేత్ వచిచ్ భారయ్తో మాటాల్డటానికిఏమీ లేనటుట్   
ఇంత తిని వెళిళ్ పడుకుంటాడు.  

 ఇపుప్డు తను ఒంటరినైపోయాననే భావన మాలతిని ఎకుక్వగా బాధిసుత్నన్ది. అనన్యయ్ దగగ్ర ఉనన్ తలిల్ తనని 
సవ్తంతర్ంగా రమమ్ని పిలవలేదు. అధవా పిలిచ్నా అమెరికా వెళిళ్ తను ఉండలేదు.  

 మన ఇలుల్, మన కాపురం...అందులో మధురానుభవాల రూపంలో యవవ్నంలో మనకి మనమే వేసుకునే 
కాలిసంకెల. అపుప్డు ఆనందంగా అనిపించే విషయం ఇపుప్డు మనుషులని దూరం చేసి ఒంటరితనానిన్ మిగులుసుత్నన్ది.  

 ఎవరి ఇంటోల్ వారు బిజీ. హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కుని...మనసారా నవువ్కుని ఎనాన్ళళ్యిందో?  
 చినన్పుప్డు అనన్యయ్ తనని అనిన్టికీ ఆట పటిట్ంచి తను ఉడుకుక్ంటుంటే నవేవ్వాడు. తన ఫెర్ండస్ తో "మాచిటిట్తలిల్  

అంటే నాకు పార్ణం రా! తను లేకపోతే నాకుతోచదు. ఊరికే అలా ఏడిపిసాత్ కానీ, ఒకక్ రోజు జవ్రం వచిచ్పడుకుంటే నాకు ఇలల్ంతా బోసి 
పోయినటట్నిపిసుత్ంది. రేపు పెళైళ్ వెళిళ్పోతే ఎలా ఉండగలనో!" అనే వాడు.  

 గతానిన్ తలుచ్కుంటూ అలా సోఫాలో చేరగిలపడిన మాలతి కళళ్లోల్ గిరుర్న నీరు తిరిగింది. అలాగే పడుకునన్ 
మాలతిని....ముందుగదిలో చీకటిగా ఉనన్ది, మాలతి ఎకక్డికెళిళ్ందో? అనుకుంటూ వచిచ్ లైట వేసిన వినోద చూసి, కంగారు పడి "ఏం         

జరిగింది? మీ అమమ్గారు కులాసాగా ఉనాన్రా? మీ అనన్యయ్ ఫోన ఏమైనా చేశాడా? అనేసరికి మాలతిదు:ఖం కటట్లు తెంచుకుంది.  
 "అతత్యయ్గారిని చూడాలని ఉనన్దా? పోనీ ఆవిడని పంపమని మీ అనన్యయ్కి ఫోన చెయయ్నా?" అని అడిగాడు.  
 మాలతి "వదద్ండీ. మనం వయసులో ఉనన్పుప్డు కూడా ఇదే తపుప్ చేశాం! ఆవిడ ఎనిన్ సారుల్ ముదుద్గా రమమ్ని 

పిలిచినా వెళిళ్ మా పుటిట్ంటోల్ పది రోజులు గడపలేదు. అలా వెళళ్టం అనేది అకక్డ మన సాథ్నానిన్ కాపాడుకోవటం అనికానీ, అది ఒక ముచచ్ట
 అని కానీ, పెదద్ వాళళ్ని గౌరవించటం అని కానీ ఒకక్ నాడు కూడా ఆలోచించలేకపోయాను. ఎపుప్డూ మన పార్ధానయ్తలు...ఇబబ్ందులు     గు
రించి ఆలోచించామే కానీ సంపర్దాయంగా మన పెదద్వాళుళ్ పెటిట్న ఒరవడులోల్ ఎంతో అరధ్మునన్దని గర్హించలేకపోయాను." 

 "ఉనన్ నిండు తెలియదు...లేని వెలితి తెలుసుత్ంది" అని "అనన్యయ్ని సాప్నస్ర లెటర పంపించమని వీసా కి అపైల్ 
చేసాత్ను. భగవంతుడి దయవలల్ ఏ ఇబబ్ంది లేకుండా వీసా వసేత్ నేనే అమమ్ దగగ్రకి వెళిళ్ రెణెణ్లుల్ ఉండి వసాత్ను. మీరు 
పిలల్లతో కాలకేష్పం చేసినా సరే, నాతో మీరూ వీసా తెచుచ్కుని అకక్డికి వచిచ్నా సరే!" అనన్ది.  

 ఆ ఆలోచన రావటం తడవు..మనసు తేలికపడి మాలతి ...రాతిర్ వంట చెయయ్టానికి లోపలికి వెళిళ్ంది.  
*** 
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