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“ఐషూ, ఒక విషయం అడుగుతాను. కొంచెం ఆలోచించి సమాధానం చెపప్మామ్. అడగమంటావా?” అనాన్డు రాంబాబు
కూతురు ఐశవ్రయ్ వేపు చూసూత్.
“అలాగే” అనన్టుట్ తలాడించింది ముభావంగా ఐశవ్రయ్.
“సరే విను. ఒక ఐదారు సంవతస్రాల వయసుస్నన్ చినన్బాబ్యి ఒకడునాన్డు అనుకో. వాడికి ఈ పర్పంచంలో వాళళ్మమ్
తపప్ వేరే దికెక్వరూ లేరు.

ఆవిడకి రెండు రోజులనుండీ ఒళుళ్పేలిపోయే జవ్రం కాసోత్ంది. ఆ సమయంలో వాళళ్ చేతిలో ఒక రూపాయి

డబుబ్లుగాని, ఇంటోల్ తినడానికిగాని ఏమీ లేవు.... మూలనునన్ కుండలో మంచినీళుళ్ తపప్. ఆ అబాబ్యీ వాళళ్మామ్ రెండు రోజులుగా ఆ
నీళళ్తోనే కడుపునింపుకుంటునాన్రనుకో. అలాంటి భయంకరమైన పరిసిథ్తిలో ఆకలితో నకనకలాడిపోతునన్ ఆ అబాబ్యి మనసిథ్తీ, పరిసిథ్తీ
ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలవా?”
కంపూయ్టర ముందు కూరొచ్ని పోర్జెకట్ వరక్ చేసుకుంటునన్ ఐషూ......ఎమ.ఏ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునన్
ఐశవ్రయ్రాజయ్లకిష్....తండిర్వేపు చూసింది ఏమీ అరథ్ంకానటుట్. అలా అయోమయంగా చూసుత్నన్ కూతురువైపు మృదువుగా చూసూత్ అదే పర్శన్
మళీళ్ అడిగాడు రాంబాబు.
అపప్టికి కొంచెం సరుద్కొని తండిర్ అడిగిన పర్శన్ని అరద్ం చేసుకునన్ ఐశవ్రయ్ “ఎపుప్డైనా కనీసం టిఫిన ఒక పది నిమిషాలు
ఆలసయ్ంగా తినునాన్ తెలిసేదేమో నానాన్ . అమమ్ నాకు టిఫిన కూడా ఆలసయ్ంగా పెటట్లేదెపుప్డూ నాకెలా తెలుసుత్ంది!? అందులోనూ ఐదారు
సంవతస్రాల అబాబ్యి మనసిత్తీ పరిసిత్తీ అంటునాన్వు. నో ఐ కాంట గెస” అంది తేలికగా తీసిపారేసే పర్యతన్ం చేసూత్.
“నేను చెపప్నా ఎలా ఉంటుందో. వింటావా?” అని అడిగి కూతురు సమాధానం చెపేప్ లోపులోనే, “నేను చెపేప్ముందు ఈ
సెక్చ ఒకసారి చూసాత్వా” అనాన్డు రాంబాబు.
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“ఆవిషయాలనీన్ ఇపుప్డు దానికెందుకు రామూ.

కృపాకర్ పోతుల

ఏదో వరక్ కూడా చేసుకుంటుంది కదా” అంది అతని భారయ్ సరోజ

ఆందోళనగా కూరుచ్నన్దగగ్రున్ండి లేసూత్.
“లేదు సరూ. ననున్ చెపప్నీ” అంటూ, తనచేతిలో పటుట్కునన్

ఫోటోఫేర్మ లాంటిదానిన్

కూతురికి చూపిసూత్,

“తెలుసుకదమామ్ ఇదేంటో?”అనాన్డు కూతురుతో.
లేమినేట చేసి టేబిల మీద పెటుట్కోవడానికి వీలుగా కింద చినన్ పాల్సిట్క సాట్ండ లాంటిది అమరిచ్ఉనన్ ఒక “బేల్క & వైట”
పెనిస్ల సెక్చ అది. ఎపుప్డూ చూసేదే అయినా, తండిర్ చెపాప్డు కదా అని ఇంకొకసారి మళీళ్ చూసింది దాని వైపు.
బకక్చికిక్న శరీరం, దానిన్ కపప్డానికి విశవ్పర్యతన్ం చేసూత్, ఆ పర్యతన్ంలో దారుణంగా ఓడిపోతునన్ చాలీచాలని
చింకిచీరా, తైలసంసాక్రం బొతిత్గాలేని

చింపిరిజుతూత్....నలల్గా, సనన్గా అసిథ్పంజరంలా ఉనన్

పలెల్టూరిమనిషి ఒకామె.... నేల మీద

చతికిలబడికూరొచ్ని పులల్లాల్ంటి చేతులోత్ చేటొకటి పటుట్కొని, దానితో బియయ్ం చెరుగుతుంటే, ఆ అసిథ్పంజరం ఎదురుగా, మొలచుటూట్ చినన్
చింకిపాత

తపప్ ఒంటిమీద మరే అచాచ్దనా లేని ఐదారుసంవతస్రాల కురార్డు.....తినడానికి సరైన తిండి లేకపోవడంవలల్ బయటకు

పొడుకువచిచ్న పర్కక్టెముకలూ, చెంపల మీద ఎముకలతో, కళళ్లోల్ పార్ణాలు పెటుట్కొని, జాలిగా ఆమెవేపు చూసూత్ నిలబడి ఉనన్ సెక్చ అది.
ఆ మనిషి చెరుగుతునన్వి బియయ్మే సుమా అని తెలియజెపప్డానికా అనన్టుట్, నేపదయ్ంలో తలుపులు తెరిచిఉనన్ ఓకొటుట్గదీ దానినిండా
నిండుగా నింపబడిన బసాత్లూ, వాటిలో ఒక బసాత్కునన్ చిలిల్లోనుండి ధారగా కారుతునన్ బియయ్ంగింజలూ.... పెనిస్లోత్ గీసిన బొమమ్అది.
అదేంటొ తెలీకపోతే కదా ఐశవ్రయ్కి. “ఎందుకు తెలీదు నానాన్. నా చినన్పప్టున్ండీ చూసుత్నన్దే కదా. ఆ థీమ నువేవ్ చెపిప్
నీ ఫెర్ండ చౌదరీ అంకులోత్ గియియ్ంచానని చాలాసారుల్ చెపాప్వుకదా!” అంది తండిర్వేపు చూసూత్.
“ఓకే. ఇపుప్డు విను రెండురోజులు తినడానికేమీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో” అని చెపప్డానికుపకర్మిసుత్నన్ రాంబాబుకి
అడొడ్సూత్
”రామూ, మళీళ్ చెపుత్నాన్. అవసరమా ఇదంతా ఇపుప్డు” కలవరపాటుతో అంటునన్ భారయ్ సరోజ అభయ్ంతరానిన్ ఏమాతర్ం
పటిట్ంచుకోకుండా చెపప్డం మొదలుబెటాట్డు రాంబాబు.
“రెండురోజుల పాటు తినడానికి రెండు మెతులుకులు కూడా లేకపోతే, ఆ రెండు రోజులూ నీళళ్తో మాతర్మే కడుపు
నింపుకోవలసిన పరిసిథ్తే దాపురిసేత్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా తలీల్!? ఆకలికి కడుపులో పేగులు..... నేషనల జియోగార్ఫిక ఛానలోల్
చూపిసుత్ంటారే, పాములు, ఒకదానొన్కటి చుటుట్కొని, రెసట్ లెస గా మెలికలు తిరిగిపోతూఉంటాయి చూడూ...అలా లుంగలు
చుటుట్కుపోతుంటాయి. కళుళ్ బైరుల్కమిమ్ చూపు మందగించి, ఏదీ సప్షట్ంగా కనబడదు. అసప్షట్ంగా అలికేసినటుట్ కనిపిసాత్యనీన్. ఒంటోల్
సతుత్వ పూరిత్గా హరించుకుపోవడం మాతర్మే కాకుండా,
మాటటుంచి, కనీసం కూరోచ్వడానికి కూడా ఓపికుండదు.
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నముమ్తావా. తెరవలేకపోతునాన్ం కదా అని కళుళ్ మూసుకుంటే నిదార్దేవి కరుణించి దయతో కముమ్కుంటుందకుంటునాన్వేమో. నో ఛానస్.
కనీసం మనకి ఆమడదూరంలోకి కూడా రాదు. ఆకలి దానిన్ రానీయదు. దూరంగా తరిమేసుత్ంది. ఎవరైనా జాలిపడి రెండు ముదద్ల అనన్మో,
కాసత్ గంజినీళోళ్ ధరమ్ం చేసేటటుట్ చెయియ్ భగవంతుడా అని ఉనాన్డో లేదో కూడా ఖచిచ్తంగా తెలీని ఆ భగవంతుడిని బర్తిమాలుకోవడం తపప్
వేరే ఇంకేమీ చెయయ్లేని నిసస్హాయసిథ్తి.....” కడుపులో చెలరేగే ఆకలిమంటలోల్ కాలిపోతునన్ చినన్కురార్డి మానసిక శారీరక సిథ్తిగతులెంత
భయానకంగా ఉంటాయో ఉదేవ్గంగా వరిణ్ంచి, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగిన తండిర్వేపు భయంభయంగా చూసింది ఐశవ్రయ్, నుదుటిమీద
పటిట్న చెమటబిందువులిన్ ఒణుకుతునన్ చేతులోత్ ఒతుత్కుంటూ.
మితభాషీ, తనూ, తన ఆఫీసూ, పుసత్కాలూ తపప్, ఎవరితోనూ, చివరికి భారయ్తోనూ, కూతురుతోనూ కూడా
అవసరానికిమించి ఒకక్మాట కూడా ఎకుక్వ మాటాల్డే అలవాటులేని రాంబాబు ఈరోజు ఎందుకిలా ఆందోళనా ఉదేర్కం కలగలిపి
మాటాల్డుతునాన్డో అరద్ంకావటేల్దు తలీల్కూతుళిళ్దద్రికీ. అవడానికి సీరియస టైపే గాని, కూతురనాన్ భారయ్నాన్ అమితమైన పేర్మ రాంబాబుకి.
కూతురు ఒకటి రెండుసారుల్ తుమిమ్తేనే గాభరా పడిపోయి, డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళేళ్వరకూ సిథ్మితంగా కూరోచ్లేని మనసత్తవ్ం అతనిది. పేర్మ
చేతలోల్నేగాని, మాటలోల్ చూపించడం కొంచెంకూడా తెలీని తండిర్కంటే, తలిల్ దగగ్రే చేరిక ఎకుక్వ ఐషూకి.
“చెపప్కు నానాన్ భయమేసోత్ంది నాకు. అయినా నీకెలా తెలుసు అంత భయంకరంగా ఉంటుందని” అంది ఒణుకుతునన్
గొంతుతో.
"నీకు వింటేనే అంత భయం వేసుత్ందికదా,

అనుభవించిన నాకెలా ఉంటుందంటావ. అవునమామ్. ఇపుప్డు

నీకు

చెపిప్నదంతా నిజంగా నేను అనుభవించినదే. ఎపుప్డో ఎకక్డో చెపప్నా?” అంటూ తన చేతిలో సెక్చ వేపు వేలితో చూపిసూత్
“పోలికలంతగా కనిపించడం లేదుగాని ఐషూ, ఇందులో ఉనన్ది నేనూ, మా అమేమ్” అనాన్డు రాంబాబు లోగొంతుతో.
“ఏంటి నానాన్. ఏం చెపుత్నాన్వ? వాళిళ్దద్రూ నువూవ్ నానమామ్ అంటావేంటి. నాకేమీ అరద్ం కావటేల్దు” అంది ఆశచ్రయ్ంగా
తండిర్ వేపూ, తలిల్ వేపూ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్.
“అవునమామ్. అందులో ఉనన్ది నేనూ నానమేమ్.

ఆ సంఘటన నా చినన్పుప్డు, ఐదారేళళ్ వయసుస్లో జరిగింది. నా

చినన్పుప్డే తాతయయ్ చనిపోయాడని తెలుసుకదా నీకు. ఆ తరావ్త నానమామ్ నేనూ..... ఏంతినాన్మో ఎలా బర్తికామో ఏ కొదిద్మందికో తపప్
ఎవరికీ తెలీదు. ఆ విషయాలెవరితోనూ ఎపుప్డూ మాటాల్డాలనిపించదమామ్ నాకు. ఇషట్ం లేకపోవడం ఒక కారణం అయితే, అంతకంటే
ముఖయ్మైన కారణం ...భయం, భయంకరమైన గతానీన్, ఆ గతంతో ముడిపడి ఉనన్ దురభ్రమైన ఆకలినీ తలంచుకొని తటుట్కోడానికి
కావలసిన మనోధైరయ్ం ఈ రోజుకూక్డా నాకు లేకపోవడం.”
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“తాతయయ్ చనిపోయాక ఇలుల్ గడవాలికదా. దానికోసం నానమమ్ ఊరోల్ ఇదద్రు ముగుగ్రు షావుకారల్ పశువులశాలలు
శుభర్ం చేసే పనిలో చేరింది.

జీతం డబుబ్లోత్ పాటూ వాళిళ్చేచ్ మిగిలిపోయిన అనన్ం, కూరా లాంటి వాటితో నాకు కనీసం కడుపు

నింపగలిగేది. అయితే ఒకసారి నానమమ్కి జవ్రం వచిచ్ంది. రెండు రోజులు ఉధృతమైన జవ్రం. ఇంటోల్ నూకలు కూడా నిండుకోవడంతో
గంజికూక్డా గతిలేకుండా పొయింది.
రెండురోజులూ.

పనిలోకి వెళళ్లేక పోయిందేమో,

వీళూళ్ వాళూళ్ ఇచేచ్ అనన్ం మెతుకులు కూడా దొరకలేదా

కడుపు నింపుకోవడానికి కుండలో నీళేళ్ గతయాయ్యి. మూడోరోజు జవ్రం కొంచెం నిమమ్ళించడంతో తింటానికేమైనా

అడుకొక్సాత్నని తను పనిచేసే ఒక షావుకారింటికి వెళిళ్ంది లేని ఓపిక తెచుచ్కొని. వెళిళ్న నానమమ్ రెండుగంటలు గడిచినా తిరిగొచేచ్ జాడ
కనబడక పోవడంతో తనని వెతుకుక్ంటూ బయలేద్రాను నేను బైరుల్ కమేమ్ కళుళ్ బలవంతాన తెరుచుకుంటూ. తూలుతూ, తడబడుతూ
షావుకారింటి దగగ్రకి చేరుకునన్ నాకు అకక్డ కనిపించిన దృశయ్ం అది.
--00-తరవాత నానమమ్ చెపిప్ంది. రెండురోజులుగా తిండి లేకుండా ఖాళీ కడుపులోత్ ఉనాన్మనీ తినడానికేమైనా పెటట్మనీ అడిగితే,
రెండోర్జులుగా పనెగొగ్టిట్నందుకు తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్ “ఎలాగూ వచాచ్వు కదే ఆవులశాల కొంచెం తుడిసెయ ముందు.
తరవాత ఇసాత్నని” చెపిప్ ఆవులశాల శుభర్ం చెయియ్ంచిదట షావుకారమమ్. అది శుభర్ం చేసేక

నూకలు

“ఇదిగో ఈ బియయ్ంకొటుట్ కూడా కొంచెం

సుబర్ం చేసియేయ్ తలీల్. మాయదారి ఎలకలు. తెగ కొటేట్సత్నాన్యి బసాత్లిన్. చూడెంత బియయ్ం నేలపాలైపోయాయో. కనీసం నాలుగైదు శేరల్నాన్
ఉండవూ.

నువేవ్ తీసుకెలుద్గానయయ్నీన్.

పదిరోజులొండుకోవొచుచ్ నువూవ్ నీ కొడుకూనూ.” అని చెపిప్ బియయ్ంకొటుట్ కూడా శుభర్ం

చెయియ్ంచిందట. రెండురోజులుగా తిండిలేని నానమమ్ లేని ఓపిక తెచుచ్కొని, బియయ్ంకొటుట్ శుభర్ంచేసి, ఊడిచ్ పోగేసిన బియాయ్నిన్....దుమూమ్
ధూళీతో కలగలిసిపోయిన బియాయ్నిన్......చేటలో వేసుకొని శుభర్ం చేసుత్ందమామ్ నేనకక్డికి వెళేళ్టపప్టికి.

అంత ఆకలితో, ఒళుళ్ తెలియని

సిథ్తిలో ఉనన్ ఆ సమయంలో కూడా నానమమ్ అకక్డ చతికలబడి చెమటలు కకుక్తూ అలా బియయ్ం చెరుగుతునన్ దృశయ్ం నామనసుస్లో
బలంగా.... ఎవవ్రూ చెరపలేనంత బలంగా...... ముదిర్ంచుకు పోయిందమామ్” అనాన్డు నీరునిండిన కళళ్తో కూతురి వేపు చూసూత్.
--00-“ఆ తరవాత” అంది ఐషూ గొంతు పెకలించుకొని.
“ఏముందమమ్ చెపప్డానికి. తినీ తినకా అరాద్కలితో బర్తికేం రెండేళళ్పాటు. ఆ తరవాత దేవుడే పంపినటుట్ “నూయ్టన“
గారని ఒక

టీచర, మాసూక్లుకి బదిలీమీద వచాచ్రమామ్. పాఠాలు బాగా చెపప్డమే కాకుండా పిలల్లందరినీ ఏ తారతమయ్ం లేకుండా

సమానంగా, పేర్మగా చూసేవారు. మన పరిసిథ్తి ఎవరిదావ్రానో తెలుసుకునన్ సార నానమమ్తో దెబబ్లాడి, బలవంతాన ఒపిప్ంచి మరీ,
పర్కక్టౌనోల్ ఉనన్ గవరన్మెంట హాసట్లోల్ చేరిప్ంచారు ననున్. తరవాత డిగీర్ వరకూ అలా హాసట్ళళ్లో ఉండే చదువుకునాన్నమామ్” అనాన్డు
రాంబాబు కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
“గవరన్మెంట హాసట్ళళ్లోనా. నిజంగానా. దారుణంగా ఉంటాయట కదా అకక్డ పరిసిథ్తులు. ఎలా ఉండగలిగేవు నానాన్
అకక్డ?” అనడిగింది ఐశవ్రయ్ జాలిగా.
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“దారుణంగా ఉంటాయా అంటే....మధాయ్హన్ం తింటే రాతిర్కి తినడానికి ఉంటుందో లేదో తెలీని నాలాంటివాళళ్కి మూడు
పూటలా ఖచిచ్తంగా తిండి దొరుకుతుందనే భరోసానే ఒకపెదద్ లకజ్రీ కాదంటావా. అలాంటి లకజ్రీనే దొరికిందకక్డ నాకు. కాకపోతే తినే
అనన్ంలో పురుగులూ, కూరలోల్, సాంబారోల్ బొదిద్ంకలూ, అపుప్డపుప్డూ
నిరివ్కారంగా వాటిని తీసి పకక్న పడేసి,

బలుల్లూ.....అలాంటివసలు సమసయ్లాల్నే కనిపించేవికాదు.

మిగిలిన అనన్ం తినేసేవాళళ్ం” అనాన్డు విషాదంగా నవువ్తూ.

“మరి నానమమ్...!?” పర్శన్ పూరిత్ చెయయ్కుండానే చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు రాంబాబు.
“అదృషట్వశాతూత్ డిగీర్ అవగానే ఉదోయ్గం రావడంతో కషాట్లు తీరిపోయాయని చాలా ఆనందించానమామ్. నానమమ్ని ఇక
నా దగగ్రకి తెచేచ్సుకుందామని అనుకుంటునన్ంతలోనే తను.....” రాంబాబు గొంతు పూడుకు పోయింది దుఖంతో మళీళ్.
అరద్మైన ఐషూ అడిగింది లోగొంతుకతో “ఎలా?” అని.
“టీ.బీ.తో.. నాలుగు మెతుకులకోసం జీవితమంతా పోరాడుతూనే ఉంది కదమామ్ మా అమమ్. గెలవడానికి అవకాశమేలేని
అనంతమైన పోరాటం అది.
వైదయ్ం అందకపోవడంతో

అందుకే అరాద్కలితోనే బర్తికింది తను జీవితమంతా. దానితో లివర ఎఫెకట్ అయియ్ందట. సమయానికి సరైన
అదికాసాత్ టీ.బీ.లోకి దించేసింది.

నానమమ్ ఆవిషయం నాకు తెలియనివవ్లేదు. ఒకవేళ తెలిసినా నేను

చెయయ్గలిగినది కూడా ఏమీలేదు ఆరోజులోల్. మహా అయితే చదువుమానేసి, నానమమ్ని తీసుకొని గవరన్మెంట ఆసప్తిర్ చుటూట్ తిరిగేవాడిని.
అంతే. దానితో జబుబ్ బాగా ముదిరిపోయింది. నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్, నానమమ్కి మందులిపిప్ంచగలిగే సోథ్మత వచేచ్నాటికి.....ఇట వాజ టూ
లేట ఐషమామ్. డాకట్రస్ సెడ దేర వాజ నో హోప. తరవాత మూడునెలలకే చనిపోయింది. అరద్మైందా మీ నానమమ్ ఎలా చనిపోయిందో.
తినడానికి సరైనతిండి లేక చనిపోయింది తలీల్” చెపాప్డు రాంబాబు ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ
--00-ఆరోజు రాతిర్ పదకొండు గంటలపుప్డు, ఐషు నిదర్పోయిన తరవాత, “ఈ సంగతులు ఎటిట్ పరిసిత్తులలోనూ ఐషూకి
తెలియనివవ్కూడదనే వాడివి కదా రామూ. అంత హఠాతుత్గా ఎందుకు చెపాప్వు దానికి. అదీ అంత కఠోరంగా. ఎంత అలాల్డిపోతోందో
తెలుసా. పేల్టులో అనాన్నిన్ చూసి కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంది ఈ అనన్ం దొరకక్పోవడంవలేల్ కదమామ్ నానమమ్ చనిపోయింది

అంటూ”

అనన్ భారయ్ వేపు, చదువుతునన్ పుసత్కం లోనుంచి తలెతిత్ చూసాడు రాంబాబు.
ఆమె వేపు ఒక క్షణం నిదానంగా చూసి

”సరూ, నీకు తెలుసు కదా అనన్ం మెతుకు ఒకక్టి వృధా అయినా,

నాలుగుమెతుకుల కోసం మాఅమమ్ పడిన యాతన గురొత్చిచ్ నాకు భరించలేని బాధ కలుగుతుందని. ఈ మధయ్కాలంలో మన పెళిళ్ళళ్లో
వెరిర్తలలు వేసుత్నన్ భోజన’విష’సంసక్ృతి.....పదిరకాల సీవ్టూల్, పదిరకాల కూరలూ,

రకరకాల బిరాయ్నీలూ

గొపప్కోసం విసత్టోల్

గుమమ్రించడం, వచిచ్న అతిథిదేవుళుళ్ సైట్ల గా ఒకటో రెండో ఐటెమస్ మాతర్ం రుచిచూసి లేచిపోవడం, వాళళ్లా వదిలేసిన వాటిని
అపరాధభావం కొంచెమైనా లేకుండా పెంటకుపప్లమీద పారబోసెయయ్డం, అలా పారేసిన ఎంగిలిమెతుకుల కోసం తినడానికి పిడికెడు
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మెతుకు లువ

కృపాకర్ పోతుల

మెతుకులులేని అభాగుయ్లనేకమంది ఆ పెంటకుపప్లమీదే పందులతోనూ, కుకక్లతోనూ పోటీపడడం.....ఇవనీన్ చూసి తటుట్కోలేకే కదా నేను
పెళిళ్ళళ్కి వెళళ్డం పూరిత్గా మానేసింది. తినడానికిలేక “అనన్మో రామచందార్” అని అలాల్డే లక్షలాదిమంది నిరుపేదలునన్ మనదేశంలో
అనాన్నిన్ అలా వృధాచేసే హకుక్ ఎవడికైనా, వాడెంత శకిత్మంతుడైనా, గొపప్వాడైనా ఉందంటావా సరూ. అలాంటి వెధవలిన్ నడిబజారులో
ఉరితీసెయొయ్దూద్”. అనాన్డు ఆవేశంగా.
”నేను అడిగిందేంటి, నువువ్ చెపుత్నన్దేంటి రామూ?

ఐషూని ఎందుకలా ఏడిపించావని అడిగితే, దానికి సమాధానం

చెపప్కుండా ఎవడోన్ ఎందుకో నడిబజారులో ఉరితీసెయాయ్లంటావేంటి. ఏమైనా అరద్ం ఉందా నువువ్ మాటాల్డుతునన్దానికి?” అంది సరోజ
కూడా ఆవేశంగా.
“ఐయామ కమింగ టు దట. ఈ మధయ్ చాలా రోజులుగా గమనిసుత్నాన్ను. ఐషమమ్ అనాన్నిన్ చాలా వృధాచేసుత్ంది.
రెండుమూడుసారుల్, నీ ఎదురుగానే చెపాప్ను గురుత్ందా “అనన్ం దేవునితో సమానమమామ్. అలా వేసట్ చెయయ్కూడదు. కావలసినంత మాతర్మే
వడిడ్ంచుకొని తిను. మిగిలితే ఎవరైనా పేదవారికి పెటొట్చుచ్. ఎంగిలి చేసి వదిలేసేత్ బయట పారెయయ్డానికి తపప్ ఎందుకూ పనికిరాదు” అని.
కాని తనా అలవాటు మానుకోవడంగాని మానుకునే పర్యతన్ం కాని చెయయ్లేదు. ఎవడో బయటివాడు చేసేత్నే తటుట్కోలేని నాకు, నా కూతురే
అలా చేసుత్ంటే ఎలా ఉంటుందో చెపుప్. అందుకే మొనొన్కరోజు....నువువ్ ఇంటోల్ లేవు, ఆఫీస డినన్ర ఉందని వెళాళ్వు.....మళీళ్ అలాగే వేసట్
చేసుత్ంటే, కోపంవచిచ్ కొంచెం గటిట్గానే మందలించాను ”
“ఏంటి ఐషమమ్మీద అరిచావా నువువ్? ఏమందది?” అడిగింది సరోజ ఆశచ్రయ్ంగా.
“ఏమందా? నీకు చాదసత్ం మరీ ఎకుక్వైపోతుంది నానాన్. కొంచెం అనన్ం పారేసినందుకే నేనేదో భయంకరమైన పాపం
చేసినటుట్ అంతలా కేకలేసుత్నాన్వేంటి. వేరే పనిలేదా నీకు.’ అని తిరిగి నామీద అరవడమే కాకుండా, మాటాల్డడంకూడా మానేసింది.
అందుకే....తనకి అరద్ంకావాలనే.....ఎపుప్డూ తెలియనివవ్కూడదనుకునన్ నా గతానిన్ అంత కఠినంగా చెపాప్లొస్చిచ్ంది.” అనాన్డు బాధగా.
”అరద్ం కావాలనా?ఏం అరద్ంకావాలని?” అంటూ అయోమయంగా చూసుత్నన్ భారయ్ కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్,
”అవును. అరద్ంకావాలనే....... నాకూతురుకి మెతుకు విలువ అరద్ంకావాలని” అని మృదువుగా చెపిప్

చదువుతునన్

పుసత్కంలోకి తలదూరేచ్సాడు రాంబాబు.

***
Click here to share your comments on this story
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