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 అరచ్న కార పారక్ చేసి కాఫీ షాప లోకి వెళిళ్ంది. చుటుట్ చూసి “చాలా మారిపోయింది” అని మనసులో అనుకుంది
కూరోచ్బోతు.

అదొక చినన్ టౌన. దానిలో కలిసిపోయినటుట్ ఉండె ఒక ఫాయ్కట్రి తాలుకు కావ్రట్రస్. ఆ పార్ంతానికి ఎం జి కా
లని అని పేరు.

అది అరచ్నకి అమమ్మమ్ గారి ఊరు. తాతగారు ఆ ఫాయ్కట్రి గుడిలో పూజారి గా పని చేసినపుప్డు కావ్రట్రస్ లో
ఉండే వాళుళ్. ఆ ఇలుల్ తనకెంతో ఇషట్మైన ఇలుల్. పర్తి అణువణువు తెలుసనే నమమ్కం అరచ్నకి. ఇపప్టికీ కళుళ్ మూసుకొని
పర్తీ గది, వాటిలో వసుత్వులు ఏవి ఎకక్డ ఉండేవో అనీన్ చెపప్గలదు. అమమ్ పెదద్ కూతురు. తరవాత మామలు, పినున్లు చా
లామందే ఉనాన్రు కాని వాళళ్ పిలల్లు ఈ ఇంటోల్ గడిపింది తకుక్వే. అమెరికా వెళేళ్ ముందు ఒక సారి చూడాలని అనిపించిం
ది తనకి. మళీళ్ ఎపుప్డు చూసుత్ందో, అసలు చూసుత్ందో లేదో అని అనుమానం.  

అరచ్న ఒకక్రేత్ కూతురు వాళళ్ అమమ్, నానన్లకి. చాలా గారాబంగా పెరిగింది. పర్తి సెలవలకి అమమ్మమ్ ఇం
టికే వచేచ్ది. గుడిలో గంటలు, గంటలు కూరోచ్వడం, పకక్న ఉనన్ తోటలో తిరగడం, హారతి సమయానికి గంటలు మోగిం
చడం, ఇదే పని. సేన్హితులెవరు లేరు పెదద్గా, అరుజ్న తపప్.  

గుడినించి, ఇంటిని వెనకనుంచి కలుపుతు ఒక చినన్ దారి.  అకక్డ ఒక గేటు. దాని పైన రాధకృషణ్ పూల తీగ
. అది దాటి లోపలికి వసేత్ కొంచం ఖాళీ సథ్లం. ఎండాకాలంలొ అకక్డే పడుకునెవాళుళ్. అటుపకక్న, ఇటుపకక్న రకరకాల
చెటుల్. చినన్ తోట, పెదద్ తోట అని పేరు వాటికి. ఖాళి సథ్లం దాటితే గచుచ్. అకక్డొక పందిరి పైన పాకిన తీగ సంపెంగ. తోట
లో కరివేపాకు, సీతాఫలం, కొబబ్రి, జామ చెటుల్, పారిజాతం, డిసెంబర పూలు, సదామలెల్, నూరు వరహాలు ఇంక ఎనోన్ ర
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కాల పూల చెటుల్ ఉండేవి. ఆ చెటల్కింద ఎనిన్ పగళుళ్ పుసత్కాలు చదువుతూ గడిపిందో తనకే తెలుసు. చందమామ, బాలమితర్
, బొమమ్రిలుల్ అదెద్కి తెచుచ్కొని చదివేయటం, వెంటనే తిరిగి ఇచెచ్సి షాప వాడికి కోపం తెపిప్ంచడం ఇంక గురేత్.  

ఆ ఇలుల్, అందులో పర్తీ చెటుట్, పర్తీ కొమమ్, పర్తి రెమమ్ నావే, నావే అని అరిచి చెపాప్లని అనిపిసుత్ంది అరచ్న
కి. కాని ఆ ఇలుల్ ఫాయ్కట్రిది. ఎవరికీ లేని పేర్మ తనకెందుకో తనకే అరధ్ం కాదు.  

ఎవరో తననే చూసుత్నన్టుట్ అనిపించి ఆలొచనలోల్ంచి బయటకి వచిచ్ చుటూట్ చూసింది. అరుజ్న కాఫి తాగు
తూ తనవైపే చూసుత్నాన్డు. సంతోషం పటట్లేక పరిగెతిత్ వెళిళ్ంది ఆ టేబుల దగగ్రికి,  

"అరుజ్న నువేవ్ంటి ఇకక్డ" అంటూ. అరుజ్న లేచి అరచ్నను దగగ్రికి తీసుకునాన్డు "గురుత్ పటట్వనుకునాన్ను" 
అంటూ. అరచ్నకి ఒకక్సారిగా పర్పంచం ఆగిపోయినటుట్, కాలం గిరుర్న వెనకిక్ తిరిగినటుట్ ఉంది. 

"ఇది కలా, నిజమా అరుజ్న?" 
"నిజం, కలలాంటి నిజం. నువేవ్ంటి ఇకక్డ? ఇనిన్ సంవతస్రాల తరవాత" అనాన్డు అరుజ్న. 
"అమెరికా వెళిళ్పోతునాన్ను అరుజ్న, ఒకసారి తాతగారి ఇలుల్ చూడాలని అనిపించింది"  
అరుజ్న కళళ్లో సంతోషం, బాధ ఒకేసారి తొంగిచూసాయి.  
"నీకొక విషయం తెలుసా? ఇపుప్డు ఆ ఇంటోల్ నేనే ఉంటునాన్ను. ఫాయ్కట్రిలో ఇంజనీయరిన్" అనాన్డు.   
పిచెచ్కిక్నంత పనైపోయింది అరచ్నకి.  
"అవునా...ఓ అరుజ్న...ఐ యాం సో హాపి. నేను ఒకరోజు ఉండిపోవచాచ్?" అంది అరచ్న, అని నాలుక కరు

చుకుంది. "సారి, మీఆవిడకి ఓకె అయితేనే" అంటూ.  
నవేవ్సాడు అరుజ్న, "ఏమి పరేల్దు, పద వెళాళ్ద్ం" అని లేసూత్. 
గుండె వేగం పెరిగింది అరచ్నకి ఇంటిదగగ్రికి చేరుతూనే. కార ఆగకుండానే కిందికి దిగింది అరుజ్న వారిసుత్

నాన్కూడా.  
"దేవుడు ఉనాన్డు అరుజ్న, ఉనాన్డు. ఇకక్డికి వచిచ్ ఈ ఇంటోల్ వాళళ్ని ఏమని అడగాలో, ఏమని మాటాల్డాలో ఏమి ఆలోచించలేదు, వచేచ్సాను, అంతే. నువువ్ ఉండటం ఎంత విచితర్ం" 
"నిజమే, ముందు లోపలికి వెళాద్ం రా" 
"లేదు, గుడి వైపు నుండి వదాద్ం రా" అంది అరచ్న చెయియ్ పటుట్కొని లాగుతూ.  
"సరే పద" అనాన్డు అరుజ్న తన వెనకే నడుసూత్. 
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గుడి మెయిన గేటోల్నుండి ఇంటివైపు చినన్ దారిలోకి నడిచారు ఇదద్రు. గుడి పకక్న ఒక మండపం, రామనవ
మికి కళాయ్ణం అకక్డే జరిగేది. రెండడుగులు వేసేత్ ఒక డార్మా సేట్జి, పకక్న కొనిన్ రూములు ఏవైన శుభకారాయ్లకి అదెద్కి  ఇవవ్టానికి. వాటి గురించి అరుజ్న కి చెపూత్ నడిచింది అరచ్న. 

చినన్ గేట పైన రాధాకృషణ్ పూలతీగ ఇంకా పెదద్గా పెరిగింది.     
“ఇరవై సంవతస్రాలు" అనుకుంది అరచ్న నిటూట్రుసూత్. గేట దాటగానే ఉండాలిస్న ఖాళీ సథ్లంలో ఏవో  
పనికిరాని వసుత్వులు, తోటలో కొనేన్ చెటుల్ ఉనాన్యి. మనసంతా ఏదోలా అయిపొయింది అరచ్నకి.   
"బాధగా ఉందా? కొంచం కీల్న చేయిసేత్ సరిపోతుంది" అనాన్డు అరుజ్న.  
అవుననన్టుట్గా తలాడించింది అరచ్న. 
ఇలుల్ కూడా లోపల మారిపోయింది. శుభర్ంగా, పొందికగా ఉంది. హాల అలానే ఉంది కాని మంచి సోఫా  
సెట ఇంకా అందానిన్ ఇచిచ్ంది రూంకి. పైన రేకుల బదులు సిమెంట సాల్బ అయియ్ంది. వంటిలుల్ కొతత్ రూపు 

తెచుచ్కుంది.  
"చాలా బావుంది" అంది అరచ్న మెచుచ్కోలుగా. "మీ ఆవిడ చాలా చకక్గా అలంకరించింది". 
గటిట్గా నవేవ్సాడు అరుజ్న, "నేనే మా ఆవిడ" అనాన్డు.  
"పెళిళ్ చేసుకోలేదూ?" అంది ఆశచ్రయ్పోతూ.  
సమాధానం చెపప్లేదు అరుజ్న. "ఫెర్ష అయియ్ రా అరచ్నా, డినన్ర చేదాద్ం" అనాన్డు.  
ఇదద్రు కలిసి సింపులాగ్ అనన్ం, వంకాయ కూర, పపుప్ తో వంట ముగించారు.  
"కాసేపు బయట కూరుచ్ందామా?" అని అడిగింది అరచ్న. ఇదద్రూ తోటల మధయ్ గచుచ్ మీద కురీచ్లు వేసు

కొని కూరుచ్నాన్రు. 
"ఇపుప్డు చెపుప్. అమెరికా ఎపుప్డు వెళుత్నాన్వు?"  
"ఇంకో రెండు వారాలోల్. అమమ్,  
  నానాన్ లేరు, ఇకక్డ ఇంకేం లేదేమో అరుజ్న" అంది గొంతులో ఏదో అడుడ్పడుతునన్టుట్గా.  
"మరి నేను?" అని పైకి అనలేదు అరుజ్న.    
అరుజ్న,అరచ్న చినన్నాటి సేన్హితులు, అనుకోకుండా ఇంజనీరింగ కాలేజి లో మళీళ్ కలిసారు, ఇషట్పడాడ్రు 

కాని పరిసిథ్తుల కారణంగా విడిపోయారు. పెళిళ్ని పొసట్ పోన చేసూత్ గడిపారు. మళీళ్ కలుసాత్రనుకోలేదు.  
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"ఈ ఇలుల్ నేను కొనుకుక్నాన్ను తెలుసా అరచ్న!" అనాన్డు అరుజ్న హటాతుత్గా.  
"అవునా, ఎపుప్డు? ఎలా? ఫాయ్కట్రి వాళుళ్ అమమ్రు కదా" 
"ఈ మధయ్ కొంత నషాట్లోల్ పడితే ఉదోయ్గులకి ఆఫర ఇచాచ్రు కొనుకొక్నమని, మైంటననస్ బాధయ్త తగిగ్ంచు

కోవటానికి" చెపాప్డు అరుజ్న.  
"ఈ ఇంటోల్ ఉంటే నీ పకక్న ఉనన్టుట్ ఉంటుందని వెంటనే కొనాన్ను. నీకు ఈ ఇలుల్ ఎంత ఇషట్మో నాకు తె

లుసు. ఈ ఇంటొల్ ఎకక్డ ఏ రూం లో ఉనాన్, నువువ్ చెపిప్న ఎదో ఒక విషయం గురుత్ వసుత్ంది అరచ్న. నువువ్ లేవు కాని నీ  జాఞ్పకాలు చాలనుకునాన్ను" బాధగా చెపాప్డు. 
"అరుజ్న, అందరికి వాళళ్ చినన్పప్టి ఇలల్ంటే ఇషట్ం ఉంటుంది, కాని, నాకేంటో ఈ తాతగారి ఇలల్ంటే ఇషట్ం. 

నాసాట్లిజ్యా కావొచుచ్. గడిచిపోయిన కాలంలో ఏదో సంతోషం. అంతేనంటావా?" అంది అరచ్న సాలోచనగా. 
"కాని ఒకక్సారి చూసి వెళాళ్ద్ం అనుకొని, ఒకరోజు ఉండటం మాతర్ం అదృషట్మే" అంది. 
"అరచ్నా, ఒకక్రోజు కాదు, ఇకక్డే నాతో ఉండిపోవా? ఈ ఇలుల్ నీది, నేనూ నీవాడినే, పీల్జ" అనాన్డు  
అరుజ్న. 
"ఇపుప్డు ఒకరు మన పెళిళ్కి ఒపుప్కోవాలనే అవసరం కాని, ఆలోచన కాని నాకు లేవు. అసలు పెళేళ్ కావాల
నే కోరికా లేదు. నువువ్ంటే చాలు. నీకిషట్మైననిన్ రోజులు. నినున్ బలవంతపెటట్ను. నాకు ఇకక్డ జాబ రావ
టం, ఈ ఇలుల్ అమమ్కానికి రావటం అంత ఏదొ ఒక కారణం లేకుండా జరగదని నాకు అనిపించేది, అదే ఇ
పుప్డు నిజం అయియ్ంది. ఈ పదిహేను సంవతస్రాలు ఇపుప్డొక పదిహేను నిమిషాలలాగా అనిపిసుత్నాన్యి".   
అరచ్న లేచి అరుజ్న దగగ్రగా కూరుచ్ని, అతని ముఖానిన్ రెండు చేతులతో పటుట్కుని కళళ్లోకి చూసూత్ "మరి 

నా ఉదోయ్గం?" అంది. కాని అతనిన్ హతుత్కోకుండా, చుంబించకుండా ఉండలేకపోయింది. కాలం ఆగిపోయింది, మధయ్లో 
ఆగిపోయిన కథని పూరిత్ చేయడానికా అనన్టుట్.  

"నీ ఇషట్మే నా ఇషట్ం, నీకోసం ఎదురుచూసాత్ను, తిరిగి రావటం, రాకపోవటం నీ ఇషట్ం. నువువ్ ఈ ఇలేల్  
కావాలంటె నీకే అమేమ్సాత్ను" 
"లేదు అరుజ్న, నువేవ్ కావాలి. నువువ్ ఉంటావని, నీతో ఈ ఇంటోల్ ఉండాలని రాసిపెటిట్ ఉనన్ందుకే నాకు  
అంత పిచిచ్ పేర్మేమో ఈ ఇలల్ంటే. ఇపుప్డే, ఈ క్షణమే పెళిళ్ చేసుకుందాం. అమెరికా వెళాత్ను కాని తొందర

గా తిరిగి వచేచ్సాత్ను. తరవాత ఈ ఇంటోల్నే ఉందాం, తోట బాగుచెయాయ్లి, ఇంటొల్ కొనిన్ రిపేరస్ చేయించాలి, ఇంకా ఎనోన్..
.మన రిటైరెమ్ంట ఇకక్డే" అంది అరచ్న. తాతగారి ఇలుల్ ఇపుప్డు తన ఇలుల్.                                                      
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