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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

ఆ మాటొదు
ద్ లే!

‘వసుత్నాన్డు శంకర!’ గుసగుసగా అనుకుక్నాన్రు టాంకర దగగ్ర నీళుళ్ పటుట్కుంటునన్ ఆడవాళుళ్.
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మూడుపకక్లా గోడకటిట్, దానికి ఆనుకుని ఉండేలా రెండు, మూడు గదులుండేలా పధాన్లుగు పోరష్నుల్ ఉనన్ కాంపౌండ అది.
దానిలో ఉండేవారంతా సామానయ్మైన ఆదాయం కలవారే. పొటట్ చేతోత్ పటుట్కుని జీవనోపాధి వెతుకుక్ంటూనో, పిలల్ల చదువులు సిటీలో సాగితే
వాళళ్ బర్తుకులు బావుంటాయనన్ ఆశతోనో నగరానికి వచిచ్నవారే.
ఆటోలు, కూలీ పనులు, మాలస్, హాసప్టలస్ లాంటి చోట పనిచేసే మగవారి పనులకి అదనంగా కొందరాడవారు
చుటుట్పకక్ల ఇళళ్లోల్ పని చేసూత్ ఉంటారు.
ఆ సథ్లం అతని తండిదో, తాతదో అసలామాటకొసేత్ కొనాన్రో లేదో కూడా తెలీదు. మధయ్లో కటిట్ంచిన పెదద్ నీళల్ టాంకు,
ఓపికుండి కొటుట్కునేవాళళ్కోసం బోరింగ పంపులు ఉంటాయి.
వాటికి ఒక పకక్గా నాలుగైదు బండలు వేసి ఉంటాయి బటట్లుతుకోక్వడానికి.
ఓ మూలగా బాతూర్ములు..
శంకర చినన్పుప్డు అకక్డే ఒక చినన్ పెంకుటిలుల్ ఒక పకక్గా ఉండేది, ఆ పెదద్ సథ్లానికి కాపలా దారుకు ఇలుల్ంటే ఎలా
ఉంటుందో అలాగే. ఒదిద్కగా. ఓ మూలగా రెండు గదులు, ఒక వంట గది.. వెనకవైపు కిందకి దిగిన చూరు..
శంకర హయాం లో దాంటోల్ రెండు బోర లు తవివ్ టాంకర వాయ్పారం మొదలుపెటిట్ బాగా సంపాదించాడు.
సవ్తహాగానే మొండివాడు, కోపిషీట్, జులుం చలాయించే తతవ్ం కావడంతో సేన్హితులు నలుగురూ ‘శంకరనాన్’ అంటూ ఓ
దాదాగిరీ ని కటట్బెటాట్రు. పని దగగ్ర నికక్చిచ్, కనికరం లేనటుట్గా ఉంటాడు. ఇషట్మైన విషయాలోల్ మినహాయింపు దానికి.
నీళళ్ వాయ్పారం సాగిననాన్ళుళ్ సాగాకా, చుటుట్పకక్ల చాలా ఇళుళ్, అపారెత్మ్ంట లు వచేచ్శాకా నెమమ్దిగా నీళళ్ వాయ్పారం
మానేసి చినన్గా రియల ఎసేట్ట లో కి దిగాడు. అలా మిగిలిచ్న డబుబ్లోనే ఈ కాంపౌండ కటిట్ చినన్ చినన్ వాటాలునన్ ఇళళ్నీన్ అదెద్కిచాచ్డు. ఆ
సథ్లానిన్ ఇపప్టివరకూ ఎవరూ ఏమీ చేయలేదనాన్, అకక్డునన్ వారిని కదిలించలేదనాన్ దానికి శంకర పరపతే కారణం. చుటుట్పకక్ల
బిలిడ్ంగులోల్ సగం అతను కటిట్ం చినవే కావడమూ కారణమే.
“ఒకటో తారీఖు కదా.. అటు సూరుయ్డిటుపొడిచినా శంకర రావడం మాతర్ం తపప్దు” అనాన్డు రామసావ్మి నోటోల్
పెటుట్కునన్ బీడి ముటిట్సూత్..
ఏదో పెదద్ జోక వినన్టుట్ నవావ్డు అతని పకక్న కూరుచ్న మునిరాజు..
" అంత నవెవ్ందుకొసోత్ం దో పెదాద్యనకి? అదెద్ తీసి నా చేతిలో పెటట్ండి" అనాన్డు శంకర
ఆ మాటలకి మునుసావ్మి కొదిద్గా ఇబబ్ంది పడాడ్డు..
" ఏమయింది?" సూటిగా పలికిన ఇందాకటి గొంతు కటువుగా మారుతూ అంది..
" అది, శంకర బాబూ" అంటూ ఏదో చెపప్బోతున మునిరాజు వైపు చిరాగాగ్ చూసూత్ " ఇంటోల్ ఏముంది ఇవవ్డానికి?"
అనాన్డు మరింత కటువుగా..
" అదేంటి బాబూ?"
" నీకు తెలీదా? పైసా చేతిలో పడకపోతే మనిషిని కాదని. డబుబ్ లేకపోతే ఇవవ్డానికేముంది?" అనాన్డు..
" మా ఇంటిదానికి ఒంటోల్ బాగోక చేతిలో డబుబ్ ఖరచ్యిపోయింది. ఒకక్ నాలుగురోజులాగితే" అనాన్డు మునిరాజు
“సరే! నాలుగు రోజులు ఇలుల్ తాళం పెటేట్సాత్ను, ఆపైన డబిబ్చిచ్ వదుద్రుగాని. అందరికీ ఆటయిపోయింది..” అనాన్డు
చిరాగాగ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2020

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

3
" అదేంటయాయ్, ఎనేన్ళళ్బటిట్ ఉంటనాన్డు, ఎగొగ్టేట్ రకం కాదు కదా?" రామసావ్మి ఏదో చెపప్బోతుంటే..

" నీకు సంబంధించని విషయాలోల్ ఏలెటట్కు ముసలాయనా? డబుబ్ దగిగ్ర నాటకాలడదుద్. నాకు మా చెడడ్ చిరాకు..నెల
తిరిగేసరికి అదిద్వావ్లనన్ సంగతి తెలీదా? నడు మునిరాజు.. ఏం చెయయ్మంటావో చెపుప్"అనాన్డు ఖచిచ్తంగా..
ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు మునిరాజుకి. శంకర సంగతి తెలియని వాడు కాదు..
తపప్ని అవసరానికి తపప్క పెటిట్న ఖరుచ్..
ఇంటోల్కి వెళిళ్ పాత వెండి గాల్స తెచిచ్ శంకర చేతికి ఇచాచ్డు..
" నాలుగు రోజులయాయ్కా డబుబ్ సరుద్బాటయాయ్కా ఇచిచ్ తెచుచ్కుంటాలే, ఇది తపప్ ఇంటోల్ మరేటీ లేదూ అనాన్డు.
నిరల్క్షయ్ంగా చూశాడు శంకర..
గటిట్గా దిటట్ంగా ఉంది గాల్స.

“సరే కానీ,నాలుగు రోజులోల్ ఇవవ్కపోతే గాల్స ని మరిచ్పో” అంటూ పకక్నునన్

అనుచరుడికిచాచ్డు.
మునిరాజు మాటాల్డలేదు, లోపలనించి పారవ్తమమ్ దగుగ్ వినిపిసోత్ంది. భారంగా నిటూట్రాచ్డు మునిరాజు.
" పర్తీ నెలా నువెవ్ందుకనాన్ రావడం! నేను తీసుకొచేచ్సాత్గా?" అంటాడు అనుచరుడు దాసు.. అయిన శంకర ఎందుకో
వసూత్నే ఉంటాడు...
వచిచ్ మధయ్లో టాంకు దగగ్ర నిలబడతాడు.
అతడొసాత్డనన్ సంగతి తెలిసిన వారు, వచిచ్న సంగతి తెలుసుకునన్ వాళుళ్ వెంటనే వచిచ్ ఇవావ్లిస్నవి చేతిలో పెటేట్సాత్రు.
' అదెద్ పెంచినా, నీళుళ్ తగిగ్ంచినా మాటాల్డకూడదు. పెయింటూల్ అవి వేయించమని అడకూక్డదు.. ఏ రిపేరొల్చిచ్నా వాళేళ్
చేయించుకోవాలి. ఏదైనా అంటే ఈ మహానగరంలో ఇలుల్ దొరకడమంటే మాటలా? ఓ సారి బయటకెళిళ్చూసి రండి, తెలుసుత్ంది" అంటాడు.
మరో మాటకి తావుండదు.. కానీ అతననన్మాట నిజమే కావడాన గతిలేక ఊరుకుంటారు
‘ఇంత రాతి మనిషేమిటో ?’అనుకుంటారు
పధాన్లుగు వాటాల వారినీ బెదిరించి బెలిల్ంచి ముకుక్ పిండి వసూలు చేసాత్డు..
“నాకిదే పననుకునాన్రా? టైము లేదు తెమలండి” అంటూ..
ఈ సారీ అలాగే అయియ్ంది. అందరూ ఇచిచ్న డబుబ్లు దాసు చేతికిచిచ్ అతను లెకక్పెటిట్ సరిపోయిందనాన్కా మూలగా ఉనన్
తమ పాత ఇంటి దగగ్రకి చేరాడు ఎపప్టాల్గే..
" ఏరా బామమ్రీద్,! ఎలా గుంది చదువు? పాసవుతునాన్వా? లేదా మనలెకేక్నా?' నవువ్తూ అడిగాడు..
" ఫసట్ కాల్స మారుక్లొచాచ్యనాన్? నీ దయ ఉండాలే కానీ, పాసవవ్డమూ ఓ గొపప్ విషయమేనా?" అనాన్డు శేషు బాబనే
కురార్డు.. అతనికి 21-22 ఉంటాయి. ఇంజనీరింగ చదువుకుంటునాడు.. తలిల్తో పాటు ఉంటాడు..
" ఇదిగో బాబూ అదేద్!” అంటూ వచిచ్ంది దురగ్మమ్, శేషు బాబు తలిల్..
" వదుద్లే అతత్మామ్, ఉంచు.. వీడికి ఉదోయ్గం వచాచ్కా తీసుకుంటాలే అంతా ఒకేసారి.”
“వసాత్రా, బాగా చదువుకో, మంచి ఉదోయ్గం వసేత్ చకక్టి పిలొల్సుత్ంది” అంటూ శేషుబాబు తల మీద తటిట్ దురగ్మమ్ కి చెపిప్
వెళిళ్పోయాడు..
వాన వెలిసినపప్టి పర్శాంతత..
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" అమమ్యాయ్, మళీళ్ నెలవరకూ రాడు” అంది పరమేశవ్రి..

ఒకసారి అదెద్ ఇవవ్లేని పరిసిథ్తి వచిచ్నపుప్డు అతననన్ మాటలనామె ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేదు. నలుగురునన్ తమ
కుటుంబానికి సరిపడే ఇలుల్ వెతికి వెళేళ్ంత తాహతు లేదు, అందుకే ఆ అవమానానిన్ దిగమింగి పునరావృతం కాకుండా జాగర్తత్ పడుతోందా
టీచర.
" ఎంతమందినైనా చూసాను కానీ ఇలాంటి కరోడా మనిషిని చూడలేదు పెదద్మామ్!" అంది పరమేశవ్రి దురగ్మమ్తో..
" ఎవరి గురించమామ్ నువవ్నేది?' అంది దురగ్మమ్ నెమమ్దిగా..
" మీరొ చిచ్ంది ఈ మధయ్నేగా, ముందు ముందు తెలుసుత్ంది లే" అంది పరమేశవ్రి..
" శంకరం బాబు గురించా? దేవుడు కదూ!" అంది దురగ్మమ్..
" దేవుడా? ఇంకా నయం!" అంటునన్ పరమేశవ్రిని ఆపి..
" అవునమామ్, ఏ నెలకానెలే అదెద్ ఇదాద్మంటే ' వదుద్ అతత్మామ్, ఉండనీలే, శేషుబాబుకుదోయ్గం వచాచ్కా
తీసుకుంటానంటాడు. పైగా ఇంటోల్ దీపాలు సరిగా వెలుగుతునాన్యా? ఏమైనా కావాలా?అని మరీ మరీ అడుగుతాడు " అంది దురగ్మమ్.
ఆ మాటలు పరమేశవ్రితో పాటు మరో నాలుగిళళ్ వాళుళ్ విననే వినాన్రు..
పధాన్లుగిళళ్లోల్ గుపుప్మంది మరుక్షణంలో...
‘శంకరేనా?’ విసమ్యం అనిపించింది.. లేని నమమ్కం ఆ మా టని బలపరిచ్ంది..
" ఎలా సాధయ్ం? పదేళళ్బటిట్ ఉంటనాన్ను ఇకక్డే. ఏనాడూ వినలేదు... ఏదైనా కావాలంటే కసుస్మనడమే కానీ ఇదెలా?"
చెపాప్డు ఆనందరావు.
ఎవరికి తోచినవి వారు అనుకునాన్రు. తోచని వారు విని ఊరుకునాన్రు..
దురగ్మమ్కి అబధధ్ం చెపప్వలసిన అవసరం లేదు.. అది నిజమని నమామ్లనిపించడం లేదు..
"నిజమే?" ఆశచ్రయ్పోయారు ఆడవారు..
" అవునొరే ఇనేన్ళళ్బటిట్ చూసత్నాన్ను ఆ వాటానెపుప్డూ చదూకునే కురార్ళళ్కే ఇసాత్డు, మన శేషుబాబు ఇంకా సెప్షలేమో
మరి, పైసా అదెద్ వదద్ంటునాన్డంట మరి, ఏటో కత?. అనాన్డు రామసావ్మి...
" ఏటో అంతా మిసట్రీగా ఉంది.. పోనీలే అతత్మామ్, మీ అదృషట్ం..బాగా చదువుకుని శంకర సెపిప్నటుట్దోయ్గం సూసుకో, మీ
అమమ్ కషాట్లు తీరిపోతాయి” అంది శారద నవువ్తూ...
-------------------' దాసూ, చదువవగానే శేషుబాబుకో మంచి ఉదోయ్గం చూడాలార్ మనం" అనాన్డు కారెకుక్తూ అనుచరుడు దాసుతో..
" అలాగే సూదాద్ంలే అనాన్, ఏటి ఆ బాబుకంత పెషల.. అసలా మాటకొసేత్ సూట్డెంట కురార్ళళ్ పెషల ఏంటీ?" అనాన్డు
దాసు నవువ్తూ..
శంకర నవవ్లేదు..
అపప్టికే కళుళ్ మూసుకుని సీటు మీద కి తల వాలుచ్కుని ఉనాన్డు..
దాసు డైరవర కి సైగ చెయయ్గానే కార బయలేద్రింది..
------------------------------------------------
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కుమారి..
పచచ్పూల తెలల్ని పరికిణీ, పసుపు వోణీ, పచచ్ జాకెట వేసుకుని కనిపించింది శంకర కి మొదటిసారి..
అపప్టి ఆ పిలల్ రూపం శంకర కళళ్లోల్ నితయ్నూతనం...
" ఎవరు?" అడిగాడు అపప్టికింకా దాదా కాని శంకర..
" నా పేరు కుమారి.. మాకు ఇలల్దెద్కాక్వాలి, మీ పకక్నునాన్యంటేనూ" అందా అమామ్యి..
మాటి మాటికి రెపప్లారుప్తునన్ ఆ కళుళ్ చేపపిలల్లాల్ కదులుతునాన్యి..
" నీ పేరు?"
" కుమారి, మీనాకుమారి" అయినా నాపేరెందుకు? అందామె గడుసుగా..
" ఇలెల్వరికాక్వాలో తెలీదాద్?" నవావ్డు..

" అదా!' తనూ నవివ్ంది, అంటే ఉందనన్మాటేగా!” అంటూ తూనిగలా వీధివైపుకు పరిగెతిత్ వాళళ్ నానన్ని వెంటబెటుట్కుని
వచిచ్ంది.
" నా పేరు రాములు బాబూ, నేనూ, మా కుమారి, మా చినోన్డు సతీష మాతర్మే ఉండేది, ఇలేల్ది బాబూ, చూడొచాచ్?"
అడుగుతునాన్డాయన..
"నానాన్!” అని పిలిచినవాడే మళీళ్ ఆగి..
" రండి చూపిసాత్" అంటూ కదిలాడు.
వెనకే కుమారి వాళుళ్..
" ఇలుల్ పాతదిలాగుంది" అంది కుమారి..
" పాతదైనా అనీన్ ఉనాన్యి, పకక్నే మేముంటునన్ ఇలుల్ కటట్కముందు మేమికక్డే ఉండేవాళళ్ం" అనాన్డు శంకర..
పాతిక రూపాయలు తకుక్వ అదెద్కిచిచ్నందుకు తండిర్తో తిటుల్ తినాన్డు.. ఆనాటినించీ ఎవరికీ తగిగ్ంచలేదు
పొదుద్నేన్ రాములు పనికి, సతీష సూక్ల కి వెళిళ్పోయేవారు.
పొదద్ంతా కుమారొకక్తేత్ ఇంటోల్ ఉండేది.. వంట చేసూత్, దొడోల్ అంటుల్ కడుగుతూ కూనిరాగాలు తీసూత్ ఉండేది..
అవి వింటూ తనకోసమే పాడుతునన్టుట్గా అనుకుని సంబరపడిపోయేవాడు.
తీరైన ఉదోయ్గం లేక ఎకుక్వసేపు ఇంటోల్నే ఉండే శంకర కి కుమారి ని చూడడ్మే పని, ఆమె అంటే విపరీతమైన పేర్మ.
ఆమె కూడా ఎపుప్డూ తెలల్ని పళళ్నీన్ కనిపించేలా నవువ్తూ అతని పటల్ సుముఖంగా ఉనన్టేట్ కనిపించేది.
ఏదో వంకని ఇంటికొచేహ్చ్ అతనికి వచిచ్నపుప్డలాల్ కాఫీయో, బజీజ్లో పెటిట్ మరాయ్ద చేసేది..
కుమారి కంటే ఎకుక్వగా సతీష శంకర వెనకే తిరిగేవాడు. ‘అనాన్’ అంటే ‘బావా అనరా బాగుంటది ' అనన్ అతని మనసుని
మొదటగా తెలుసుకునన్వాడు సతీష.
ఎందుకో తెలీదు కానీ శంకరంటే సతీష కి పంచ పార్ణాలు.
చదువుకోవడం అయిపోయాకా శంకర ఇంటొల్నే కేరం బోరుడ్ ఆడడం, కలిసి టీ వీ చూడడ్ం ఇలా అకక్డే ఎకుక్వ కాలం
గడిపేవాడు.
" ఏం పెటిట్ తోముకుంటుందో, ఆ పిలల్ ఒళెళ్ంత నిగనిగలాడిపోతుందో!”
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“ ఆకళళ్ని బటేట్ మీనాకుమారని పెటాట్రేమో పేరు" అనుకునాన్డు మొదటోల్

" అసలికక్డ పుటాట్లిస్న పిలల్కాదు, కానీ నాకోసమనే ఇకక్డ పుటిట్ంది” అనుకునాన్డు సరిగాగ్ నెల తరావ్త..
" ఇదిగో, నాకూ నాంచడాలు, ముంచడాలు సేత కాదు, మనదంతా డైరెకట్.. నువవ్ంటే నాకు పార్ణం.. నినేన్ పెళాళ్డతా"
అనాన్డు చిరునవువ్తో ఓ రోజు కుమారి దగగ్రకెళిళ్పోయి..
" సినిమా పేరు నాకు తెలుసు, చాలా బాగుంటదా సినిమా, అయితే ఏంటి? " అంది కుమారి నవువ్తూ..
" అదేంటి? “ అనాన్డు అరధ్ం కానటుట్..
" కాక, నేను నినున్ పెళాళ్డడమా? అదద్ంలో ముఖమెపుప్డనాన్ చూసుకునాన్వా " అంది కుమారి నవువ్తూనే..
" ఏం బావకేం తకుక్వ? ఎంత మంచివాడు!" ఎకక్డనించి వచాచ్డో సతీష అనాన్డు..
" సాలేల్, నొరుమ్య, బావంట బావ!" అంది కుమారి..
శంకర దగగ్రగా వచిచ్ చెయియ్ పటుట్కునాన్డు సతీష. వాడిని దగగ్రకు తీసుకునాన్డు..
" అదలాగే అంటుందిలే బావా, నానన్కి నేను చెపాత్ను కదా!" అనాన్డు పెదద్వాడిలా..
నవావ్డు శంకర..
" వదుద్లేరా, దానికిషట్ం లేకపోతే ఎందుకు?" అనాన్డు ఈ సారి నవవ్లేదు..
" దాని ముఖం, ఎరర్గా బురర్గా ఉంటానని దానికి గొపప్, నానన్ చెపేత్ చచిచ్నటుట్ ఒపుప్కుంటుంది, నీకెందుకు?
నాకొదిలెయయ్మనాన్నుగా ఆ సంగతి!" అనాన్డు..
పసితనం పూరిత్గా వదలని పదిహేడేళళ్ వాడి ముఖానిన్ చూసూత్..
" చూదాద్ం లేరా, ఎపుప్డూ నవువ్తూ మాటాల్డుతూ నాతో చకక్గా ఉండేసరికి నాలాగే దానికీ నేనంటే ఇషట్మే అనుకునాన్ను,
నాదే తపుప్" అంటూ వెళిళ్పోయాడు శంకర..
ఆ రోజు రాతిర్ వాళిళ్ంటోల్ చాలా సేపటిదాకా లైట వెలిగి ఉండడమూ, ఎపుప్డూ లేనిది గొంతులు పెంచి మాటాల్డుకోవడమూ
నలుగిరితో పాటు శంకర కీ వినిపించింది..
ఏమయిందో తెలియలేదు కొనాన్ళుళ్..
తండీర్, తముమ్డూ కూడా ఎంతో నచచ్ చెపాప్రని, కానీ కుమారి ఉదోయ్గమైనా లేదు, రౌడీలా తి రిగే శంకర ని చేసుకోనని,
తెగేసి చెపిప్ందనీ చెపిప్ందని ఆ తరావ్త తెలిసింది అతనికి..
ఇంటరీమ్డియెట పరిక్షలు రాసి ఇంజనీరింగ లో చేరాడు సతీష..
కాలేజీ దూరం కావడాన పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోయేవాడు,వచేచ్టపప్టికి పొదుద్పోయేది, ఇదివరకులా శంకర దగగ్రకి రావడానికి
కుదరటం లేదు..
పెళిళ్ పర్సాత్వన తెచిచ్నపప్టినించీ కుమారి శంకర ని తపిప్ంచుకుని తిరుగుతోంది, రాములు కూడా ఎటూ చెపప్లేక ముఖం
చాటు వేసుత్నాన్డు.
సేన్హితులతో కలిసి పికిన్క కి వెళిళ్న సతీష వాళుళ్ వెళిళ్న వాన హైవే మీద డివైడర కి గుదుద్కుని జరిగిన యాకిస్డెంట లో
అకక్డికకక్డే పోయాడు.
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ఏ క్షణాన కలిశాడో ఆ చినన్వాడు తనకెంతో పార్ణమయి పోయాడు.. అలాంటివాడు ఇక లేడనన్ వారత్ తటుట్కోలేకపోయాడు
శంకర..
ఆ బాధ మరిచ్పోవడానికో, శంకర ఎదుట ఎకుక్వ కాలం ఉండలేకో ఓ రాతిర్ కుమారి, వాళళ్ నానన్ ఇలుల్ ఖాళీ చేసి
వెళిళ్పోయారు. ఎకక్డికెళాళ్రో తెలీదు, ఎవరితోనూ ఒకక్ మాట కూడా చెపప్లేదు. శంకర కివావ్లిస్న అదెద్ డబుబ్లు కవరోల్ పెటిట్ పకిక్ంటి
వారికిచిచ్ వెళిళ్పోయారుట..
సతీష ని, కుమారిని మరిచ్పోలేని శంకర ఒంటరిగానే ఉండిపోయాడు చాలా రోజులు..
ఆ వాటా వైపు ఎపుప్డు చూసిన అలలోల్ చేపలాల్ంటి కుమారి కళుళ్, ఆమె నవువ్ గురొత్చేచ్వి.. సతీష అమాయకమైన ముఖం
వెంటాడేది...
" బావా! అనన్ వాడి పిలుపు ఆ గదులోల్ నాలుగు మూలలా వినిపించేది"
" అకక్నొపిప్సాత్ను, నీకెందుకు?" అనాన్డు..
ఇపుప్డు చూదాద్మనాన్ లేడు..
శంకర మనసు మెలితిరిగే క్షణాలు అకక్డే..
ఆ బాధలోంచే వచిచ్ందేమో తెచిచ్పెటుట్కునన్దిగా మొదటా, సహజలక్షణం లా కనిపించేలా ఆ పిమమ్టా..
కరకుదనం, కోపం..
నెమమ్దిగా వాయ్పారాలు, వయ్వహారాలోల్ పడిపోయాడు. ‘ చినన్దా, పెదద్దా? అని కాదు, వాయ్పారం చేసుత్నాన్మంటే ఖచిచ్తంగా
ఉండాలి, లేదంటే నెతిత్కెకేక్సాత్రు’ తండిర్ చెపిప్న మాటలే తూ, చ తపప్కుండా పాటించేవి..
ఇదివరకంత తరచుగా కాకపోయినా సతీష కుమారీ గురొత్సూత్నే ఉంటారు తరచూ..
సతీష గురుత్గానే చదువుకునే కురార్ళుళ్నన్వాళళ్కే ఆ వాటా ఇచేచ్వాడు శేషు కనబడేవరకూ..
" ఇలుల్ కావాలండీ" ఇంటరీమ్డియెట లో ఉనన్ శేషుబాబు అడిగినపుప్డు ఉలికిక్ పడాడ్డు శంకర..
శేషులో కనిపిసుత్నన్ సతీష పోలికలు..
అనన్దముమ్లంటే నమేమ్సేలా..
వాడికి కళళ్జోడు లేదు, వీడికుంది.. గటిట్గా చూసేత్ అదే తేడా..
అలా శేషు బాబు, దురగ్మామ్ వచిచ్ చేరారు.. బామమ్రీద్, అతత్మామ్ అయాయ్రు..
" అతత్మామ్ అంటావు చకక్గా, నాకో కూతురునాన్ బాగుండు" అని దురగ్మమ్ అంటే
" ఆ మాటొదుద్లే అతత్మామ్!" అంటాడు.. శంకర...
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