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పోనే
ల్ పాపం !
బారల్పూడి నుంచి విశాఖపటన్ం వచేచ్సి వేరే పర్పచంలో పడాడ్ను. కొనిన్ రోజులకి విశాఖపటన్మే నా పర్పంచం అయిపోయింది.
మనాన్నన్, తాత, చిటెట్మమ్, సామమ్మమ్ మా ఊరోల్ వాళల్ని నెమమ్దిగా మరిచ్ పోతనాన్. ఎపుప్డనాన్ సెలవలకి మాతర్ం మా ఊరు
వెళత్నాన్ను .
అకక్డ పటుట్ లంగాలు, జాకెటుల్ వేసుకునే దానన్లాల్ ఇకక్డ సక్రట్ లు, జాకెటుల్, మాయ్కీస్లు వేసుకోడం మొదలెటాట్ను.
గుండర్ని మొహం, వంకీలజుటుట్ తో అమాయకంగా వుండే ననున్ చూసి అంతా ముచచ్టపడేవారు.
అపప్టోల్ సిటీబస లు పైరవేట వాళుల్ నడిపేవాళుల్.వాళల్ంతా మా నానన్ ,బాబాయిలకు తెలిసిన వాళేల్.
బస దిగేటపుప్డు టికెట చెక చేయయ్డానికి చకక్ర అని ఒకళుల్ వుండే వాళుల్.
ఒక రోజు బస ఎకిక్ దిగుతుంటే ”ఈ పాప ఎంత బాగుంటుందో!” అని ఒక చకక్ర నా బుగగ్ పటుట్కుని అంటుంటే తెలియని
చిరాకుతో చటుకుక్న వెనకిక్ జరిగాను.
నేను పెదద్దానన్వుతునాన్నని నాకు అపుప్డే తెలిసి వచిచ్ంది. ఇంతకు ముందు ఎవరనాన్ అటాల్ చేసినా ఏమీ అనిపించేదికాదు.
సేకెర్డ హారట్ హైసూక్లోల్ చేరాను.
ఒక రోజు లంచ అవరోల్ పైడమమ్ పటుట్కొచిచ్న కాయ్రేజ తినేసి తిరిగి ఇవవ్డానికి వెళుత్నాన్ను.
నా సెక్షన అమామ్యి జోయ్తి ఒకక్తేత్ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని కనిపించింది.
”నువువ్ డైనింగ హాల కి రాలేదే” అని అడిగాను.
”నేను కాయ్రేజీ తెచుచ్కోలేదు” అంది .
”అయోయ్ ఆకలెయయ్దా?” అనాన్ను .
”పొదుద్నేన్ రాతిర్ మిగిలిన అనన్ం తినేసి వసాత్ను. మాకు ఈ హెడ మిసెట్ర్స తెలుసు అందుకే ఈ సూక్లోల్ సీట ఇచాచ్రు” అంది.
ఆ రోజు నుంచి అపుప్డపుప్డు జోయ్తి నాతో మాటాల్డుతూ వుండేది .
తనకి రకత్ం లేదని చెపూత్ "డాకట్ర పాలు, గుడుడ్ తినమనాన్రు ! ఇంటోల్ తిండానికి తిండికే కషట్మైతే ఇక పాలెకక్డ తాగుతాను" అంది
జోయ్తి కొంచం విచారంగా ...
నేను ఆ రోజు ఇంటికి రాగానే అమమ్తో చెపాప్ను .
" అమామ్ నాకు ఇచేచ్ పాలు పోనేల్ పాపం జోయ్తికి ఇవవ్మామ్" అనాన్ను.
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"నువువ్ అంత తాయ్గం చెయయ్కక్రలేదు, రోజూ పైడమమ్తో కాయ్రేజీ తో పాటు సీసాతో పాలు పంపిసాత్లే " అంది అమమ్.
ఆ రోజు నుంచి రోజూ పాలు మా ఇంటి నుంచి వచేచ్వి.
అంతే కాదు ఆ పాలతో పాటు నా కాయ్రేజీ లో కూరలు కూడా ఇషట్ంగా తినేది.
ఒక రోజు ననున్ "ఒక పావలా ఇసాత్వా ? బస టికెట డబుబ్లేల్వు రోజూ నడిచే వసుత్నాన్, నాకు నీరసంగా వుంది" అంది జోయ్తి.
అయోయ్ పాపం పోనేల్ ! అని అపుప్డపుప్డు అరధ్రూపాయి ఇసాత్వుండేదానిన్ .
ఒక రోజు నా ఫెర్ండ పదమ్జ నేనూ లంచ అయాయ్క చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్ం .
"జోయ్తి నీ దగగ్ర బస చారీజ్లు తీసుకోటం నేను చూశా ! కానీ తను రోజూ నడిచే వెళాత్ంది" అంది .
"అదేంటి తనకి నీరసం అందని డబుబ్లు ఇసత్నాన్ను కదా " అనాన్ను .
" నువోవ్ అమాయకురాలివి, అది ఆ డబుబ్లతో తింటానికి బిళల్లు, చకీక్లు కొనుకుక్ని తింటా ఇంటికి వెళాత్ంది.నిజానికి తన ఇలుల్

అంత దూరమేంకాదు " అంది పదమ్జ .
"అవునా పోనేల్ " అనాన్ను .
కొనాన్ళల్కి మేం వేరే చోటికి మారిపోవడంతో పొదుద్నే బాకస్ తీసుకెళేల్దానిన్. దాంతో జోయ్తికి పాలు కూడా ఆగిపోయినియ .
ఎపుప్డో ఒక సారి నా బస డబుబ్లు ఎవరో కొటేట్శారు. నేను జోయ్తీ నీ దగగ్ర డబుబ్లేమనాన్ వునన్యా అని అడిగాను .
అరధ్ రూపాయి ఇచిచ్ంది.
నేను అది తిరిగి ఇవవ్డం మరిచి పోయాను.నిజాని ఇవవ్కక్రలేదనుకునాన్ను .
ఆ రోజు రీసెస బెల లో నేనూ పదమ్జ కాల్స రూం బయట నిలుచ్ని వునాన్ం .
జోయ్తి వచిచ్ " నా దగగ్ర అరధ్ రూపాయ తీసుకుని నాలుగు రోజులైంది ఇపుప్డైనా ఇసాత్వా? " అని దబాయించింది.
నేను బికక్ మొహం వేశాను .
నా కనాన్ పదమ్జ కి కోపం ఎకుక్వ వచిచ్ందో ఏమో సక్రట్ జేబులో నుంచి అరధ్ రూపాయ తీసి జోయ్తి కి ఇచేచ్సింది.
తరవాత అంది " చూడు నువెవ్ంత చేసినా అది మరిచ్పోయింది. దాని డబుబ్లు అది తీసుకునే వరకూ నిదర్ పోలేదు చూశావా?"
కోపంగా అంది .
" నిజమే కానీ పోనేల్ " అనాన్ను .
మూడేళుల్ గడిచి పోయాయ. మేం టెంత కాల్స పరీక్షలయాయ్కా ఆఖరి పరీక్ష రాసి బయటకు వచాచ్ను.
చెటుట్ కింద కొందరమామ్యిలు పరీక్ష ఎటాల్ రాశారో మాటాట్డుకుంటునాన్రు.
జోయ్తి బాగా చదువుతుంది. "జోయ్తీ బాగా రాసి వుంటావ" అనాన్ను .
తన చేతిలో బాల ఏసు వునన్ కారడ్ చూసి " భలే వుంది నా దగగ్ర వుంచుకుంటాను ఇసాత్వా !" అనాన్ను .
నా జాఞ్పకంగా తీసుకో అని ఇచేచ్సింది.
"మరి నీ జాఞ్పకంగా ఏమిసాత్వ?" అంది.
ఏముంది ఇవవ్డానికి అని అలోచిసుత్ండగా తనే అంది " నీ బాగ ఇవువ్ పోనీ " అంది.
మా అమమ్ కషట్పడి నా కోసం అలిల్ంది. కానీ నాకు ఆ క్షణంలో అదేం గురుత్రాలేదు. బాయ్గ తీసి ఇచేచ్శాను .
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అమమ్ ఇంటికొచాచ్క గోల గోల చేసింది "నేను చచిచ్ చెడీ అలిల్న ఒకే ఒక బాయ్గ ఇచొచ్సాత్వా? పైగా ఒక పేక ముకక్ంత కారుడ్

తీసుకుని దానికి బదులు బాయ్గ ఇచొచ్సాత్వా" అని నా మీద ఎగిరింది .
"పోనేల్ అమామ్!" అనాన్ను .
బాల ఏసు బొమమ్ చూసినపుప్డలాల్ జోయ్తి గురొత్సుత్ంది .
అపుప్డు నాలో నేను ఇపప్టికీ "పోనేల్ ..." అనే అనుకుంటాను.

(వచేచ్నెల మరో కథ)

Click here to share your comments
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