అమామ్ నానాన్ బంగారు తలీల్.. కృపాకర్ పోతుల

1

అమామ్ నానాన్ బంగారు తలీల్..

కృపాకర్ పోతుల

‘బంగస్’,...అంటే....’బంగారుతలిల్’ ఫోనులో మాటాల్డుతునన్ మాటలు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి పర్కక్గదిలో నానన్కీ, వంటగదిలో
అమమ్కీ. ఎందుకు వినబడవూ ఆ పిలల్ ఆరునొన్కక్ రాగంలో సనాన్యి నొకుక్లు నొకుక్తుంటే.
“హాయ ‘బేంగీ’ ( “బంగారాని”కి షారట్ ఫారమ్. తన కాబోయే భరత్కి ‘బంగస్’

పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరది).

గురుత్ందా? ఆ రోజు పొర్గార్మ ఏమైనా పాల్న చేసావా? ఓ... లెటస్ మీట ఇన ద పబ నియర మై ఆఫీసా. ఎరౌండ నైనా. ఓకే .

ఎలుల్ండి వేలెంటైనస్ డే
లెటజ డూ ఒన థింగ

రా ఇడియట. పబ లో అరౌండ టెవ్లవ్ వరకూ సెప్ండ చేసి ఆ తరవాత అకక్డే పారక్ లో లెటస్ సాట్ర్ల ఫర అన హౌర ఆర సో. దేర ఆఫట్ర యూ కేన డార్ప
మీ ఎట హోమ.

లెటస్ హేవ సమ ఫన యార . లవ యూ సో మచ రా రాసెక్ల. సీ యూ లేటర రా. బా…….య” అని ఈకాలపు సాఫట్ వేర

యువతరంలా మూడొంతులు ఇంగీల్షులోనూ, మిగతా ఒకొక్ంతూ తెలుగులోనూ సైట్ల గా మాటాల్డి, హై హీలడ్ షూస ఠకఠక లాడించుకుంటూ బయటకొచిచ్
“అమామ్ రాతిర్ నాకు టీమ డినన్ర ఉంది. వచేచ్టపప్టికి లేటవుతుంది.

నా కోసం తినకుండా కూరొచ్ని, ఇంత లేట అయియ్ందేమని తరవాత

సతాయించొదుద్” అని అరుచుకుంటూ బయటకి నడిచింది వయాయ్రంగా.
బంగారుతలిల్ కారు సాట్రట్యియ్, బురుర్మని బయలేద్రిన శబద్ం చెవిలో పడగానే రయియ్మని దూసుకొచిచ్ందమమ్ నానున్నన్ గదిలోకి.
“వింటునాన్రా దాని వాగుడు. ‘వేలెంటైనస్ డే’ అట, పబబ్ట, రాతిర్ పనెన్ండు గంటలతరావ్త పారోక్ల్ సాట్ర్లింగట. భయం భీతీ లేకుండా ఎలా వాగుతుందో
చూసారా. భయమేసోత్ందండీ దానిన్ చూసుత్ంటే. ఏంచెయాయ్లో కాసత్ ఆలోచించండీ” అంది ఆందోళనగా.
ఏం చెపాప్లో తోచలేదు నానన్కి. ఒకక్గానొకక్ బిడడ్. కాలు కింద పెడితే కందిపోతుందేమోననన్ంత అపురూపంగా పెంచుకునాన్రు.
“కొండమీద కో....” మాట పూరత్వకుండానే కోతిని తెచిచ్ కూతురి చేతిలో పెటిట్ మురిసిపోయేవారు. పిలల్ ఫిఫత్ సాట్ండరడ్ చదువుతునన్పుప్డు, “డాడీ
మాసూక్ల బస లో ఒనీల్ మిడిల కాల్స కిడేస్ వసాత్రు తెలుసా. రిచ కిడస్ ఓన కారస్ లోనే వసాత్రు. ఐ టూ వాంట టు గో ఇన అవర కార డాడీ. బస లో
వెళాళ్లంటే షేమ షేమ గా ఉంది” అని బుంగమూతి పెడితే, “అబోబ్.. ఇంత చినన్పప్టున్ండీ ఎంత కాసీట్ల్ టేసుట్లో బంగారుతలిల్కి. బసెస్కక్దంట, కారోల్నే
వెళుత్ందంట” అని తెగ ముచచ్ట పడిపోయి వారం రోజులోల్ కారు కొని కూతురి ముదుద్ తీరాచ్రు.
సూక్లావసథ్ దాటి కాలేజాయ్వసథ్కి వచేచ్టపప్టికి ఇంకా కాసీట్ల్ టేసుట్ల్ సంతరించుకుంది ‘బంగస్’. ఎట లీసట్ ‘హోండా సిటీ’ ఆర ‘సోక్డా
రేపిడ’ గాని ఉంటే తపప్ “ఐ షల నాట గో టు కాలేజ “ అని భీషిమ్ంచుకూక్రుచ్ంటే ఆ ముచచ్ట కూడా తీరిచ్ మురిసిపోయారు అమామ్ నానాన్. ఇక బటట్లకీ
జోళళ్కీ, సెంటుబుడల్కీ, లిప సిట్కుక్లకీ ఎంత డబుబ్ తగలేసుత్నాన్ “ఉనన్దొకక్ నలుసూ. సంపాదించినదంతా దానికే కదా. ఖరేచ్పెటుట్కుంటుందో, దాచే
దాచుకుంటుందో దానిషట్ం” అనుకొని ఆనందించేరు తపప్ ఎపుప్డూ పనెన్తిత్ ఒకక్మాట కూడా అనలేదు కూతురిన్.
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ఉండడంతో ‘బంగస్’ ఎలాంటి గొంతెమమ్ కోరికలు కోరినా అవి తీరచ్డం కషట్ంకాలేదు అమామ్ నానన్లకి. కాకపోతే ఆడింది ఆటా పాడింది పాటగా
పెరగడంతో, పెదాద్ చినాన్

మంచీ మరాయ్దా అనేవి ఏకోశానా వంటబటిట్ంచుకోకుండా, వటిట్ రాలుగాయిలా తయారైంది బంగారుతలిల్. ఎవరైనా

సేన్హితులుగాని, దగగ్ర బంధువులుగాని కొంచెం

హెచచ్రించబోయినా “కుళుళ్వెధవలు. మనం పిలల్ని అతిముదుద్ చేసి పాడుచేసేసుత్నాన్మట.

తగిగ్ంచుకుంటే మంచిదట. లేకపోతే తరవాత బాధ పడాలిస్వసుత్ందట”

అని తిటుట్కోవడవే

కాకుండా, వాళళ్తో మాటలు మానెయయ్డం లాంటి కొకారీ

పనులు కూడా చెయయ్డంతో కొనాన్ళళ్కి సేన్హితులూ బంధువులూ అంటూ ఎవరూ లేకుండా ఒంటిపిలిల్రాకాసులాల్ మిగిలిపోయారు అమామ్ నానాన్. అంత
కర్మశిక్షణారాహితయ్ంలో పెరిగిన బంగారుతలిల్కి చదువబుబ్తుందని మెడకాయమీద తలకాయునన్వాడెవడూ ఏనాడూ అనుకోలేదు. అయితే, సరసవ్తీ
కటాక్షం నిండుగా ఉండడంతో

పిలల్కి చదువు సునాయసంగానే ఒంటబటిట్ంది.

సిటీలో చాలామంచి పేరునన్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ చేసి, గొపప్

మలీట్నేషనల కంపెనీలో పెదద్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది.
“హమమ్యాయ్. బర్హామ్ండంగా చదువుకొని, బర్హామ్ండమైన ఉదోయ్గం తెచుచ్కుంది బంగారుతలిల్. ఇక బర్హామ్ండమైన సంబంధం చూసి
పెళిళ్ చేసేసేత్ మన బాధయ్త తీరిపోతుంది” అని తలంచి, వెంటనే “జలజా రాయ వెడిడ్ంగ లింకస్“ వంటి హైకాల్స పెళిళ్సంబంధాలు కుదిరేచ్ సంసథ్లో
కూతురి వివరాలు నమోదు చెయియ్ంచేరు అమామ్నానాన్. చెయియ్ంచేరనన్ మాటేగాని “ఇలా చేసుత్నాన్ం తలీల్” అని ఒకక్ మాటైనా, కనీసం మాటవరసకూక్డా
చెపప్లేదు బంగారుతలిల్కి.
విషయం తెలిసిన అగిగ్మీద గుగిగ్లం అయిపోయింది బంగారుతలిల్.

“నా పెళిళ్ విషయంలో

మీ పెతత్నం ఏంటి బోడి” అని

దబాయించింది. “హూ గేవ యూ ద రైట. ఇదే అమెరికాలోనో, ఇంగల్ండోల్నో అయితే పేరెంటస్ డు నాట పోక దెయిర నోసెస ఇన సచ మేటరస్. ఈ డరీట్
ఇండియా లోనే దిస కైండ ఆఫ నూయ్సెనస్” అని ఆంధార్ంగల్ భాషలోల్ అందంగా విసుకోక్వడమేకాకుండా, “నా మేరేజ విషయంలో డోంట ఇంటరిఫ్యర
ఇన ఫూయ్చర” అని గటిట్గా హెచచ్రించి ‘ఐటీసీ కాకతీయ హోటలోల్’ ఫెర్ండస్ తో డినన్రిక్ వెళిళ్పోయింది కోపంగా.
పిలల్ నిషర్క్మించిన తరవాత సోఫాలో సొమమ్సిలిల్పోయిన అమామ్ నానాన్ ఓ గంట తరవాతగాని

కళుళ్తెరవలేదు. తెరిచాక “కిం

కరత్వయ్ం” అని తలపటుట్కునాన్రు. అలా పటుట్కొనే ఉనాన్రపప్టున్ండీ.
మొదటోల్ “ఇపుప్డే కదా జాబోల్ చేరాను అపుప్డే పెళేళ్ంటి” అంటూ అమమ్నీ నానన్నీ నోరెతత్నివవ్ని బంగారుతలిల్ రెండేళళ్ తరవాత,
“ఎటీల్సట్ టీమ లీడ అయితే గాని నో కవ్సిచ్న ఆఫ మేరేజ” అని హూంకరించడం మొదలుబెటిట్ంది. తీరా టీమ లీడ అయాయ్క పెళిళ్ సంగతేంటంటే, “వాట
ద హెల . టీమ లీడ అయియ్ జసట్ టూ యియరేస్ కదా. అపుప్డే తొందరేంటి? లెటస్ సీ ఆఫట్ర నెకస్ట్ పొర్మోషన” అంది వేరే మాట మాటాల్డడానికి
తావివవ్కుండా.
“అమామ్ మాకూ వయసైపోతోంది కదా. నీ మెళోళ్ మూడు ముళూళ్ పడి, నీ కడుపునొక కాయ కాసేత్ చూసీ...” అని సెంటిమెంట మీద
పేల్ చేదాద్మనుకునన్ అమమ్ని మధయ్లోనే తుంచిపారేసూత్,
“మూడుముళూళ్, కడుపున కాయా లాంటి

ఔట డేటెడ డైలాగస్ కొటొట్దుద్ మమీమ్.

నా పెళిళ్ నేను కావాలకునన్పుప్డు, నాకు

నచిచ్నవాడితో చేసుకుంటాను. మీరునాన్ లేకపోయినా ఇట డజనట్ మేక ఎనీ డిఫరెనస్. అండరాస్ట్ండ. అంతగా కావాలనుకుంటే నువూవ్ డాడీ మళీళ్
ఇంకోసారి చేసుకోండి పెళిళ్” అంటూ తను వేసిన విటుట్కి తనే విరగబడి నవివ్, విసవిసా వెళిళ్పోయింది ‘ఇనారిబ్ట మాలోల్’ షాపింగ కి.
ఏంచెయాయ్లో తెలీక తలలు పటుట్కూక్రుచ్నన్ అమామ్ నానన్ల కళళ్ముందు తళుకుక్మని మెరిసిందొక ఆశాకిరణం ఆరునెలల కిర్తం.
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ఆరోజు సాయంతర్ం ఆరుగంటలపుప్డు, అసురసంధయ్ వేళ “మామ డాడ ఐ వానాన్ టు టెల యూ సంథింగ. ఐ లవ ‘బేంగీ’. హీ లవస్
మీ టూ. వీ వానాన్ గెట మేరీడ. ” అంది కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్కుంటూ అమెరికన సైట్లోల్.
”ఎంత చలల్ని మాట చెపాప్వు బంగారుతలీల్.

దీనికోసమే ఎదురుచూసుత్నాన్ం ఇనిన్ రోజులూ.

అబాబ్యి వాళళ్తో మాటాల్డి

ముహూరాత్లు పెటేట్సుకుంటే, పెళిళ్పనులు షురూ చెయొయ్చుచ్. కళాయ్ణమండపమే ఆరునెలల ముందు బుక చేసుకోవాలీ మహానగరంలో” అని ఆనందంతో
తబిబ్బబ్వుతునన్ అమామ్ నానన్ల మాటలిన్ మధయ్లోనే కటేచ్సూత్
”ఏకుచ్వలీల్,

ఈవెన దో వియ లవ ఈచ అదర సో మచ, ఒకరినొకరు పూరిత్గా అండరాస్ట్ండ చేసుకునాన్కే పెళిళ్

చేసుకోవాలనునుకుంటునాన్ం మమీమ్. అలా అండరాస్ట్ండ చేసుకోవడానికి మినిమం ఒన యియర అయినా పటట్దూ. సో.......అవర మేరేజ విల టేక పేల్స
ఆఫట్ర ఒన యియర ఓనీల్. దట టూ ఓనీల్ఇఫ వియ ఫీల థట ఎవిరీథింగ ఇస ఓకే.” అని చావుకబురు చలల్గా చెపిప్న బంగారుతలిల్వేపు మిడిగుడేల్సుకొని
చూసూత్ ఉండిపోయారు అమామ్ నానాన్ ఏం మాటాల్డాలో తెలీక.
--00-ఫాల్ష బేక లో కొటుట్కుపోతునన్ నానన్ వరత్మానంలోకి వచిచ్, “ఎనాన్ళైళ్ంది బంగారుతలిల్ ఈ విషయం చెపిప్. ఐదు నెలలు. అంటే
ఇంకా కనీసం ఏడు నెలలు గడిచిన తరవాత పిలల్ పెళిళ్కి పచచ్జెండా ఊపితే, ఆ తరవాత కనీసం ఇంకొక ఆరునెలలగాగ్ని పెళళ్వదు. ఈలోపులోనే ఏ
హారట్ ఎటేకో వచిచ్ పోతానో ఏమో. పోయేలోపు ఎలాగోలా పిలల్ పెళిళ్ చేసేసేత్గాని బర్తికేలాలేను” అనుకునాన్డు నిసప్ృహగా నుదురు కొటుట్కుంటూ.
---00--‘వేలెంటైనస్ డే’ రోజు రాతిర్. ‘బంగస్’ ఇంటోల్ లేదు.

పాల్న చేసుకునన్టుట్గా పబ లో హావింగ ఫన విత ‘బేంగీ’. శీతాకాలంలో

పొగమంచులా దటట్ంగా కముమ్కునన్ సిగరెటుట్పొగా, ఏరులైపారుతునన్ బీరూ, విసీక్, రమూమ్, కరణ్భేరి బదద్లయేయ్సాథ్యిలో కఠోరంగామోగుతునన్
చావుమేళంలాంటి పాశాచ్తయ్సంగీతం, దానితో పోటీగా పిచిచ్కేకలూ, పిలిల్కూతలూ కూసూత్, పూనకంవచిచ్నటుట్ శివాలెతిత్పోతునన్ పేర్మపకుష్లూ. అదే జోష
అయితే దానికి సిసలైన నిరవ్చనంలాగానే ఉందా పబ సందేహంలేకుండా.
రెండు మెతుకులు తినాన్వనిపించి, తొమిమ్దినన్రకి టీవీ ముందు చతికిలబడాడ్రు అమామ్ నానాన్. ఏ ఛానలోల్ చూసినా ‘వేలెంటైనస్ డే’
పర్తేయ్క కారయ్కర్మాలే. పర్తీ ఛానలూ పబుబ్లోల్నూ, పారుక్లోల్నూ “పేర్మికుల పండుగ” ఉదేర్కోతాస్హాలతో జరుపుకుంటునన్ పేర్మికులిన్ కోల్జపోల్ చూపిసూత్
టీ.ఆర.పీ. రేటింగులు పెంచుకోవడానికి ఒకదానితో ఒకటి తెగ పోటీ పడుతునాన్యి. టైమ పదినన్రైంది....పదకొండునన్రైంది. కషట్ం మీద అరద్రాతిర్
పనెన్ండునన్రైంది. ఆందోళనగా ఒకదాని తరవాతొకటి

ఛానలస్ మారుసూత్ కూరుచ్నన్ నానన్ సడన గా ఒక ఛానల దగగ్ర ఆగిపోయాడు.

టీవీసీర్క్న మీద.... తాడిచెటట్ంతెతుత్నన్ ‘కం.తి.బ.శా’ (కండలు తిరిగిన బలశాలి) ఒకడు చేతిలో ఉనన్ నాలుగడుగుల లాఠీని ఝుళిపిసూత్
ఉదేర్కంగా ఉపనయ్సిసుత్నాన్డు. అతని వెనుక ఒక పదిమంది (జూ) కం.తి.బ.శా.లు కూర్రమైన ముఖాలూ, కొంచెం చినన్సైజు లాఠీలు ధరించి
నిలబడిఉనాన్రు కేమరాలోకి కోపంగా చూసూత్. కేమరా కం.తి.బ.శా.ల పైనుండి నెమమ్దిగా పర్కక్కు జరుగుతూ జరుగుతూ, అంతవరకూ ఫోకసోల్ లేని
ఇదద్రు వయ్కుత్లమీదకు పర్సరించడం వారిదద్రినీ “బంగస్ మరియూ బేంగీ” గా గురిత్ంచిన అమామ్ నానన్ల గుండెకాయలు ఒక లిపత్కాలం పాటు ఆగిపోయి,
‘రాకెట వేగంతో’ మళీళ్ తిరిగి కొటుట్కోవడం మొదలెటాట్యి.
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“చూడండి సార వీళిళ్దద్రినీ. ఇంజనీరల్ట.... పే....దద్ ఉదోయ్గాలోల్ ఉనాన్రట,

లక్షలోల్ జీతాలట. పెళిళ్ చేసుకుంటారట గాని ఎపుప్డో

చెపప్లేరట. ముందు ఒకరినొకరు బాగా అండరాస్ట్ండ (అండరాస్ట్ండ అనే పదానిన్ ఒతిత్ పలుకుతూ) చేసుకోవాలట, తరవాతే పెళళ్ట. అపప్టిదాకా ఇలా
అరద్రాతిర్ వరకూ పబుబ్లోల్ డానుస్లేసి, పారుక్లోల్ పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతారట. ఇలాంటి వారివలేల్ కదా మహోతృషట్మైన మన సంసక్ృతీ
సాంపర్యదాయాలు

మంటగలిసిపోతునన్ది. మా కంఠంలో పార్ణం ఉండగా ఇటువంటి అపార్చయ్పుపనులు జరగనివవ్మండీ. వీళళ్కి జీవితంలో

మరచిపోలేని గుణపాఠం నేరిప్ంచి తీరతాం. ఇపుప్డే, ఇకక్డే....పంచభూతాల సాకిష్గా, ఈ ఛానల వీకిష్సుత్నన్ మీ అందరి సాకిష్గా,....ఈ పేర్మికులకి పెళిళ్
చేసేసాత్ం. ఎవడడడ్మొసాత్డో చూసాత్ం” అని తొడగొటిట్ భయంకరంగా గరిజ్ంచి, “వాయించండార్” అని పొలికేకపెటట్డం, పకక్నే సిదద్ంగా ఉనన్ పురోహితుడు
వెంటనే “మాంగలయ్ం తంతునానేనా......’” అని మంతోర్చాఛ్రణ మొదలుబెటట్డం, ఇంకోపకక్ అంతకంటే రడీగా ఉనన్ సనాన్యిమేళం ఏదో భకిత్పాట
లంకించుకోవడం ఏకకాలంలో మొదలైపోయాయి. ఇంతలో కం.తి.బ.శా. పసుపుకొముమ్ కటట్బడి ఉనన్ పసుపుతాడొకటి జేబులోనుంచి తీసి, ‘బేంగీ’
చేతులోల్ పెటిట్ “హూ కటుట్” అని హుంకరించడం
వేసేయడం కూడా నిరివ్ఘన్ంగా

వజవజ వణుకుతునన్ చేతులతో, చిగురుటాకులా కంపిసుత్నన్ బంగస్ మెడలో బేంగీ మూడుముళూళ్

పూరైత్పోయింది.

తలొంచుకునిలబడడ్ పెళిళ్కొడుకూ పెళిళ్కూతురి వేపు

కూర్రంగా చూసూత్ “ఇకక్డితో

అయిపోయిందనుకుంటునాన్రేమో. రేపు రిజిసాట్ర్ర ఆఫీసులో మీపెళిళ్ నమోదు చెయియ్ంచేవరకూ మాదే బాధయ్త. అంత వరకూ ఇంటోల్నుంచి కదలేరా.... ”
అని కం.తి.బ.శా హెచచ్రిక జారీచేసుత్ండగా వణుకుతునన్ చేతులతో టీవీ ఆఫ చేసాడు నానన్.
అరగంటపైనే పటిట్ంది అమామ్ నానా తేరుకోవడానికి. తేరుకునాన్క
బాటిల

తడబడుతునన్ అడుగులతో నడుసూత్ వెళిళ్, ఫిర్జోల్నుండి వాటర

తీసుకొని మొతత్ం ఖాళీచేసేసి మరికాసత్ సిథ్మితపడాడ్రిదద్రూ. సిథ్మితపడాడ్క తన మొబైల తీసుకొని ఒక నెంబర డయల చేసాడు నానన్. చేసి

ఒణుకుతునన్ గొంతుతో నెమమ్దిగా ”మండుతునన్ కుంపటిని మాగుండెల మీదనుంచి దింపేసావు నాయనా ఈరోజు. మా చరమ్ంతో చెపుప్లు కుటిట్ంచి
ఇచిచ్నా మీ ఋణం తీరుచ్కోలేం బాబూ. నువవ్నన్టుట్ తెలల్వారుతూనేవచిచ్ ఆ రిజిసేట్ర్షన పని కూడా పూరిత్ చేసి పుణయ్ం కటుట్కోండి నాయనలారా చచిచ్
మీకడుపున పుడతాం. అనుకునన్టుట్గా రేపు సాయంతర్ం దగగ్ర మిమమ్లిన్ కలుసుకుంటాం బాబూ తపప్కుండా” అని వినయంగా వినన్వించుకొని, ఫోన
కట చేసాడు.
చాలా సంవతస్రాల తరావ్త మొదటిసారి......ఆ ‘వేలంటైనస్ డే’ రాతిర్......అమామ్నానాన్ ఇదద్రూకూడా గాఢంగా, నిశిచ్ంతగా,
నిదర్పోయారు.
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