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పంకజం

డి. .జి.శంకరా
ర్

ఆఫీసు నుండి ఇంటికి చేరాను. పంకజం ఎదురార్లేదు. వాకిలి గచుచ్ తడిగా ఉండటంతో అరధ్మైంది. కనీన్టి దర్వం. ఏదో ఉపదర్వం
మళీళ్ ముంచుకొచిచ్నటుట్ంది. జాగర్తత్గా అడుగులు వేసూత్ పడకగదిలోకి వెళాళ్ను. మధయ్లో రెండుసారుల్ ధబీమని కాలు జారిపడాడ్ను. కానీ
అంత ముఖయ్ం కాదుకదా అని మీకు చెపప్టం లేదు.
పడక గదిలో పంకజం కళుళ్ ధారాపాతంగా వరిష్సుత్నాన్యి. ననున్ చూసి 'ఏమండీ' అంటూ కళుళ్ తుడుచుకుంది.
"పంకజం ఒకసారి నువువ్ చీర మారిచ్సేత్ ఆ చీర, దుపప్టి, టవళుళ్ మేడమీద ఆరేసి వసాత్ను. బాగా తడిచిన వాటితో ఎకుక్వసేపుంటే
జలుబు చేసుత్ంది" లాలనగా అనాన్ను.
"మీ తొందర మీదే. ఏమైందని అడగడం మాని చీర పిండి ఆరెయయ్డానికి పరుగెడుత్నాన్రు" అంటూ భళుళ్న ముకిక్ంది.
"అయోయ్! నా మతిమండ. ఎంతసేపూ పనిధాయ్సే. ఇపుప్డడుగుతునాన్ను. ఏమైంది బంగారం? ఈ రోజు సీరియలలో కోడలు పిలల్కు
దెబబ్ తగిలిందా? బంగారం రేటు మనం కొనడంలేదని తెలిసి తగిగ్పోయిందా?"
"ఏడిచ్నటుట్ంది. ఇంతకాలమైనా భారయ్ మనసు అరధ్ం చేసుకోవడం చాతకాదు మీకు. ఇదుగో ఈ పేపరు చూడండి" పేపర నా
మొహాన కొటిట్ంది.
పేపర తెరిచి అందులో బికినీ డర్సలో ఉనన్ హీరోయినని చూసూత్ చొంగ కారుసుత్నాన్ను. అలా ఎంతసేపు చూసుత్ండిపోయానో
తెలియదు. పంకజం హుంకరింపుతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను.
"ఆ పేజీ కాదు. పకక్పేజీ చూడండి."
ఆ పేజీలో బాకస్ కటిట్ పర్చురించబడి ఉంది. "ఈసారి మాయా లాటరీ బంపర పర్యిజ వినన్ర కె. సవ్రాజయ్ం. చందర్మండలంపై పాల్టు
గెలుచ్కునాన్రు."
అది చదివి నేనూ 'కెవువ్’మనాన్ను.
"చూశారా. మీరే 'కెవువ్’మంటే మరి నేనేమవావ్లి? దాని సవ్ంత చెలెల్లిన్"
పంకజం బాధ అరధ్మైంది..
"నిజమే బంగారం. సవ్ంతవాళుళ్ బాగుపడడంకనాన్ బాధ కలిగించే అంశం ఏముంటుంది? అయినా మనకే ఇలా అవావ్లా? ఆ
దేవుడు పగబటాట్డు.. పగ బటాట్డు" నాకు తెలీకుండానే నా గొంతు బొంగురుపోయింది.
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పంకజం అకక్ సవ్రాజయ్ం. ఇదద్రూ ఆదరశ్వంతమైన అకక్చెలెల్ళుళ్. పెళిళ్ళుళ్ అయేయ్వరకూ ఒకరిన్ విడిచి ఒకరునన్దే లేదట. అకక్కు
పెళళ్వవ్గానే తనకూ అంతకుమించిన బకరాని తెచిచ్, అంతకనాన్ ఎకుక్వ కటన్మిచిచ్ పెళిళ్చెయాయ్లిస్ందేనంటూ మొండిపటుట్ పటిట్ందట
పంకజం.
'బకరానైతే తీసుకురాగలం గానీ కటన్ం అంత ఇచుచ్కోలేం' అని వాళళ్ నానన్ంటే అపుప్డూ ఇలానే కనీన్రు మునీన్రైందంట.
అదుగో అలా జరిగింది మా పెళిళ్. ఆ వరదల బురద ఎండకముందే మా పెళిళ్ తాంబూలం పండింది.
PPP
సవ్రాజాయ్నికి లాటరీ తగలడం నాకూ కడుపుమంటే జేబులో రెడీగా ఉంచే 'కడుపు మంటకి మాతర్' తీసి గుటుకుక్న మింగాను. నీళుళ్
అందుబాటులో లేక వెకిక్ళుళ్ వచాచ్యి.
'అలా ఆపసోపాలు పడడం బదులు కొంచెం కనీన్ళుళ్ పెటుట్కోరాదూ' గదమాయించింది.
'టీవీ కొనన్రోజూ ఇదే వరస. పాడు సంత' గొణుకుక్ంది.
ఒకక్సారి వెకిక్ళళ్తోపాటు గతం ఠకుక్న గురుత్కొచిచ్ంది.
PPP
ఆరోజు సవ్రాజయ్ం ఇంటికి చుటట్ం చూపుకెళాళ్ం. అకాక్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ గాఢంగా కౌగలించుకునాన్రు. తోడళుళ్ళళ్ం కూడా టీవీ సీరియల
అభిమానాలిన్ ఒలకబోశాం. అసలు విడివిడిగా ఎలా బర్తకగలుగుతునాన్ం అంటూ బోలెడు ఆశచ్రయ్పోయాం. భోజనాలు ముగించిన పిమమ్ట
వీడలేక వీడలేక విడిపోతూ బై బై చెపుప్కునాన్ం. పంకజం, నేనూ బైకు ఎకాక్మో, లేదో సవ్రాజయ్ం, వాళాళ్యన ధడేలున తలుపు మూశారు. ఆ
వీధి చివర దాటామొ లేదో పంకజం అందుకుంది "చూడండీ దాని మిడిసిపాటు. నేను చూడాలని తన నగలనీన్ దిగేసుకుంది. లేకపోతే ఎవరైనా
మూడేసి హారాలు ఒకేసారి వేసుకుంటారా?"
"అవునోయ. వాళాళ్యన చూశావా? ఇపుప్డే వసాత్నంటూ లోనికి వెళిళ్ నాలుగు ఉంగరాలు తగిలించుకొచాచ్డు. వాళళ్ మాడుయ్లర
కిచెన ఎలా డిజైన చేసిందీ వండుతునన్ంతసేపూ చెపుతూనే ఉనాన్డు."
మా కబురుల్ వాళళ్ని దాటలేదు. ఇంకా సగంలో ఉండగానే 50 కిలోమీటరుల్ దాటి ఇంటికొచేచ్శాం. తనని దించేసి అలా ఆఫీసుకి
వెళాళ్ను. తిరిగొచేచ్ వేళకు వీధి అంతా ఇంకుడు గుంతలు తవువ్తునాన్రు. అటూ, ఇటూ నీటికాలువలు పొంగిపొరుల్తునాన్యి.
'వరష్ం లేదు. వారం రోజులుగా మంచి నీళుళ్లేవు. అకాలంగా అబోబ్ ఎంత నీరో అనుకుంటూ అబుబ్రంగా ఇలుల్ చేరాను. అవి మా
ఇంటోల్ంచే వసుత్నాన్యి. అలా బోలెడు హాశచ్రయ్ పడిపోతూ మధయ్ మధయ్న కాలు జారిపడిలేసూత్ పడకగదికి వెళాళ్ను. అకక్డ చూశాను
పంకజానిన్. కొలను మధయ్న నిలుచ్నన్ పంకజంలా. రెండుకళళ్నుండి నయాగరాలు. చుటూట్ తడిసి ముదద్యిన బటట్లూ, పుసత్కాలూ.
"ఏమైంది బంగారం?"
"సవ్రాజయ్ం ఇంటినుండి వచాచ్క మన వసుత్వులనీన్ ఈ సేక్లుతో కొలుసుత్నాన్నండీ. అనీన్ వాళళ్ వసుత్వుల కొలతలకు సరిపోయాయి.
ఇదుగో ఈ టీవీ మాతర్ం వాళళ్ టీవీకనాన్ చినన్గా ఉందండి. నాకెలా ఉంటుంది చెపప్ండి?" గదిద్ంచింది.
ఛెంగున దూకి సేక్లందుకునాన్ను. ఎలా ఎటు తిపిప్ కొలిచినా చినన్దిగానే ఉంది.
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అపుప్డు మొదలైంది కడుపుమంట. విలవిలాల్డాను.

"నిజమే బంగారం. లక్ష మందికి లక్ష పెదద్ టీవీలుంటే మనకెందుకు? కోటి మందికి కోటల్ రూపాయలుంటే మనకెందుకు? మన
దగగ్రివాళళ్కు మనకనాన్ పెదద్ టీవీ ఉంటే నిదెర్లా పడుత్ంది? రేపే మారెక్టకి వెళిళ్ కొనుకోక్. నా కెర్డిట కారుడ్ తీసుకెళుళ్."
పరిషాక్రం చెపేప్సి తడిచిన బటట్లు ఆరేసాను.
మరాన్డు సాయంతర్ం ఇంటికొచేచ్సరికి తలుపులేదు. తలుపు పకక్ గోడకూడా కొంతకొటేట్సి ఉంది. బెరుగాగ్ ఇంటోల్ అడుగుపెటేట్సరికి
పంకజం ముఖమంతా వెలిగిపోతోంది. నవువ్తూ కూలడిర్ంకు చేతిలో పెటిట్ పడగగ్దిలోకి తీసుకెళిళ్ంది. పడగగ్ది నిండా పెదద్టీవి. దానికి సాథ్నం
చాలదని మంచం బయటపడేసింది.
"ఇపుప్డు చెపప్ండి. టీవీ బాగుంది కదూ! సవ్రాజయ్ం వాళళ్ టీవీకి డబుల ఉంటుంది కదూ"
"ఎందుకుండదోయ. అదుభ్తంగా ఉంటేనూ. మన తలుపుకేమైంది? గోడ కొటేట్శారేం?"
"మీ బురర్ షెరాల్కస్ హోమస్ ఎతుత్కెళాళ్. ఆమాతర్ం ఆలోచించలేరా? ఆ చినన్ దావ్రంలోంచి ఇంత టీవీ ఎలా వసుత్ందనుకునాన్రు?
అందుకనే కొటిట్ంచేశా."
"ఓ అదా! తటట్నేలేదు" భుజం తటిట్ అభినందించాను.
ఆ వెంటనే సుఫ్రించింది. అవునూ వాళళ్ టీవీ ఈజీగా ఇంటోల్ పెటాట్రంటే వాళళ్ తలుపులు మాకనాన్ పెదద్వే అయుయ్ండాలి కదా! ఓ
వైపు కడుపుమంట రెండోవైపు నీటి కరువు. వెరసి వెకిక్ళుళ్. వాటి టీర్టమెంటు కోసం మళీళ్ పరుగుపెటాట్ను కెర్డిట కారుడ్ పటుట్కుని. అదీ అపప్టి
సంగతి.
PPP
నిదర్లోనే పంకజం దేవుణిణ్ మొకేక్సూత్ కలవరిసోత్ంది ఈ గండం గటెట్కిక్ంచమంటూ. నాకు మెలుకువ కనాన్ ముందే వెకిక్ళుళ్ వచిచ్
వెకిక్రిసుత్నాన్యి. ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలీదు. ఉదయానేన్ ఒక చేతిలో పేపరు, మరో చేతితో కొరడా పటుట్కుని ననున్ లేపింది.
"అరెజ్ంటుగా చూడండీ పేపరు. నినన్టిది తపుప్ వారత్ట. సవరణ రాశారు. వేరే ఊరిలో ఉనన్ వేరే సవ్రాజయ్ందట బంపర గెలుపు.
హెంత ఆనందంగా ఉందో."
"గుడ నూయ్స. ఆవిడెవరు?"
"ఏమో? నాకేం తెలుసు? ఎవరికైనా మంచి జరిగితే మనం సంతోషించాలిగా" పేర్మగా నా నెతిత్మీద మొటిట్ంది.
"ఔనౌను" లేచిన బొపిప్ని తడుముకుంటూ వంతపాడాను. అనన్టుట్ వెకిక్ళుళ్ కూడా ఆగిపోయాయి.
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