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మనోరమను రిసీవ చేసుకోటానికి ఆనంద ఒకక్డే
కాదు అనుపమ కూడా సేట్షనుకు వచిచ్ంది.
ముచచ్టగా వునన్ ఆ యువ జంటను చూసే సరికి
ఆమెకు రెండు కళూళ్ చాలవనిపించింది.
చెలెల్లి చుటూట్ చేతులు వేసి ‘చలిలో నువూవ్
వచాచ్వెందుకే?’ అంది మనోరమ.
‘అదేమిటి వదినా! మీ చెలాల్యికే కాని నాకు మాతర్ం
చలిగా వుండదా?” అనాన్డు ఆనంద చిలిపిగా నవువ్తూ.
“ఉహు( అదేం కాదకాక్! ఆయనకు ఒంటరిగా
రావటం భయం!” అనుపమ కిలకిలా నవివ్ంది.
మురిపెంగా వాళళ్ను కలియజూసూత్ నిలబడింది
మనోరమ.
‘పిలల్లిన్ తీసుకురాలేదేమకాక్?’
‘పది రోజుల పాటు పర్శాంతంగా నీ దగగ్రుందామని
వచాచ్, పిలల్లు కూడా ఎందుకు? ఇంకా నయం – బావను
తోడు తీసుకురాలేదేమని అడిగావు కాదు!’
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మనోరమ విసుగుదలకి ఆనంద ఆశచ్రయ్ పోయాడు.
అనుపమ నవివ్ంది. ‘సరే, ఇంటికి పోదాం పద.’
టాకీస్లో బయలుదేరారు.
“మేం ఫేమిలీ పెటుట్కునన్ కొర్తత్లో వచాచ్రు మీరు. మళీళ్ ఇంతకాలానికి ఇపుప్డు రావటం … వాళళ్ను కూడా
తీసుకువసేత్ సరదాగా ఉండేది!” అనాన్డు ఆనంద.
ఒకక్సారి అతని వైపు చురుగాగ్ చూసి తల తిర్పుప్కుంది మనోరమ.
అది గమనించిన అనుపమ ‘ఇంటోల్ అలల్రికి వేరే పిలల్లకక్రేల్దకాక్! ఈయనే పదిమంది పెటుట్’ అంది.
‘మీ అకక్యయ్ వచిచ్ంది కదా అని నా మీద చాడీలు చెపుదామనుకుంటునాన్వేమో! అటేట్ ఆశపడకు. రెండోర్జులు
పోతే ఆవిడకే తెలుసుత్ంది చెలాల్యి ఎంత చెడడ్దో – మరిది ఎంత మంచివాడో!’
‘ఇంకా నయం – ఇంటి ముందు బోరుడ్ వార్సి పెడతాననాన్రు కాదు!’
వాళళ్ అలల్రి ముగియటానికి ముందే టాకీస్ ఇలుల్ చేరింది.
మనోరమ ముఖం కడుకొక్ని వచేచ్సరికి కాఫీ టిఫిను అందించింది అనుపమ. అంత సేపూ ఆనంద ఏదో ఒక
పనిలో అనుపమకు సాయం చేసూత్నే ఉనాన్డు.
‘పని మనిషి అపుప్డే వెళిళ్పోయింది?’ అని అడిగింది మనోరమ.
‘ఇంత భారీ మనిషి ఇకక్డ అడుగులకు మడుగులొతుత్తుండగా మీ చెలాల్యికి వేరే పని మనిషి ఎందుకు వదినా!’
‘పోదురా!’
‘… అదేమిటి ? ఈ పూట వసుత్ండి పనికి పొమమ్ంటావా?’
‘ఇంకా టైముంది కాని, ననున్ కబురల్తో కాలుచ్కు తినకుండా కాసేపు పేపరు చదువుకోండి.’
మనోరమ కళళ్లోల్ నిలిచ్న పర్శన్ అలాగే ఉండడం చూసి ‘పని మనిషిని పెటుట్కోలేదకాక్!’ అంది అనుపమ.
‘అదేమిటే ! అంత పనీ ఎలా చేసుకుంటునాన్వు?’
అనుపమ నవివ్ంది. ‘ఇదేమంత పెదద్పని!’
అకక్గారింటోల్ నౌకరుల్ చాకరుల్ ఎంత మందుంటారో ఆమెకు తెలుసు. అందుకనే, ఆ సంభాషణ ఇంక
సాగనివవ్లేదు అనుపమ.
వేణీణ్ళళ్ బకెట బాత రూమ లో పెడుతునన్ చెలల్లిన్ చూసి, ‘… అంత, మొదుద్ బకెట ఎలా ఎతత్గలిగావే?' అంది
మనోరమ.
‘అలవాటకాక్! రోజూ చేసుకునే పనేగా!’
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‘అదంతా అబదధ్ం వదినా! మొగుడు చేత మోయిసేత్ మీరేమనుకుంటారో అని తానీ పూట పెటిట్ంది కాని … మీ
చెలెల్లు రోజూ నా చేత చేయించని పనంటూ లేదని నమమ్ండి! … మీరొచాచ్రు, నా పంట పండింది. ఈ పూట
కావలిస్నంత రెసుట్ దొరికింది!’ అనాన్డు ఆనంద.
‘ఆయన కబురల్కేం కాని… నీళుళ్ చలాల్రి పోతాయి. నువెవ్ళిళ్ సాన్నం చెయయ్కాక్!’
మనోరమ నవువ్కుంటూ బాత రూమ లోకి వెళిళ్ంది. తలుపులు వేసుకునాన్ – నీళళ్ చపుప్డు లేనపుప్డు – వాళళ్
మాటలు ఆమెకు లీలగా వినిపిసూత్నే ఉనాన్యి.
‘నేనొటిట్ పిసినిగొటుట్ మనిషినని మీ అకక్యయ్నుకోదూ!’
‘ఛ ! ఏమిటా మాటలు !’
‘నాకు మాట రాకుండా నువువ్ చేసేత్గా!’
‘ఎవరి మెపోప్ పొందాలని పెటుట్కుంటామా పనిమనిషిని? – సంతానంతో వేగలేకనో రోగం రొసుట్తోనో
చేసుకోలేకపోతే పెటుట్కోవాలికాని!’
‘నిజం చెపుప్. నువీవ్ పనులనీన్ తేలిగాగ్ చేసుకోగలుగుతునాన్వా?’
‘చేసుకోలేకపోతునాన్నని మీతో ఎపుప్డయినా చెపాప్నా?’
‘చెపేప్దానివయితేగా నువువ్!’
‘ఆ మాట నా కళళ్లోల్కి చూసి చెపప్ండి!’
‘నువువ్ కొరకరాని కొయయ్వి’
‘సేట్టస సింబల గా పనిమనిషిని పెటుట్కోవాలని మీకుందేమోనని నాకు లేదు…’
‘పోనీ, అలాగే అనుకొని పెటుట్కో! నా మరాయ్ద దకిక్ంచు.’
‘అలాగే ! ఆ చేతోత్నో ఓ వంట మనిషిని కూడా చూడండి. శుభర్ంగా తింటూ బబుబ్ంటాను. ఆరు నెలుల్ తిరకుక్ండా
మీరు గురుత్పటట్నంతగా మారిపోతాను. అపుప్డీ తలుపులనీన్ వెడలుప్ చేయించుకోవాలి. ఇక వీధిలో అడుగు పెడితే –
అదుగో అలా గునేన్నుగులా పోతోంది – ఆవిడేనా బకక్ ఆనందుగారి అరాధ్ంగి అని అంతా చెపుప్కుంటారు. ఆ పైన ..’
ఆ తరావ్త వాళల్ నవువ్ల దొంతరల మధయ్ ఏం మాటలు దొరాల్యో మనోరమకి వినిపించలేదు.
సాన్నం చేసి వచిచ్ బటట్ కటుట్కుంటుంటే గది బయట వాళళ్నుకుంటునన్ మాటలు మళీళ్ వినిపించాయి ఆమెకు.
‘… టెలిగార్మిచిచ్ అంత హడావిడిగా బయలుదేరిందేమిటి మీ అకక్యయ్ … ఉతత్రం రాసి అందరితో
కలిస్రావచుచ్గా!’
‘మా అకక్యయ్ సంగతి తెలియదు కనుక మీరంత ఆశచ్రయ్పోతునాన్రు.’
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‘ఏమిటి?’
‘ఇలా అరాధ్ంతరంగా బయలుదేరి రావటం దానికి కొర్తేత్ం కాదు. మొదటోల్ కంగారుపడేవారు మా నానన్ గారు. ఆ
తరావ్త టెలిగార్ములు మాకందరికీ అలవాటయిపోయాయి.’
‘అంటే?’
‘మా బావ మీద కోపం వచిచ్నపుప్డలాల్ ఇలాగే వచేచ్సుత్ంది మా అకక్!’
మనోరమకి చివువ్న కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. ఉనన్పళంగా వెళిళ్ చెలెల్లి చెంపలు వాయించాలనిపించింది ..
అంతలోనే ఆనంద గొంతు గురుత్ చేసింది. చెలెల్లిపుప్డు అలనాటి చినన్పిలల్ కాదని, పెళిళ్ చేసుకుని పెదద్దయిందని –
తానిపుప్డు వాళిళ్ంటికే చుటట్పు చూపుగా వచిచ్ందని!
‘చితర్ంగా ఉందే’
‘అది కాదు చితర్ం! మనింటికి రావటం!’
సిగుగ్తో ముడుచుకుపోయింది మనోరమ. ‘ఛీ! ఎంత తెలివి తకుక్వ పనిచేసింది తను?’ ఇంకా ఏం మాటలు
వినాలిస్వసుత్ందో అని గుడుసుళుళ్ పడుతూ చీర కటుట్కోవటం పూరత్యినా గదిలోనే ఉండిపోయింది ఆమె.
‘మనిషిలా అనుకోవటం ఆవిడ వింటే బాగుండదు.’
‘సరే, మీరూ సాన్నం చేసి రండి’.
ఆ తరావ్త వాళల్ మాటలు వినిపించలేదు. ఆమెకు గది బయటకు వెళాళ్లని అనిపించలేదు. ఏదో ఉకోర్షంతో
అకక్డే కూరుచ్ండిపోయింది. రైలు దిగినపుప్డు చెలెల్లితో ఎనోన్ మాటాల్డాలనన్ ఉతాస్హం. ఆమెలో ఇపుప్డు లేదు …
మంచం మీద వాలి కళుళ్ మూసుకుంది మనోరమ.
మరి కాసేపటికి అనుపమ తలుపులు తోర్సుకొని లోపలికి వచిచ్ంది. ‘అకాక్ ! అరే … అదేమిటీ ? అలా పడుకుంది
…’
గది గుమమ్ంలో నిలబడిన ఆనంద అనాన్డు ‘రాతిర్ పర్యాణం కదూ! బాగా అలసిపోయుంటుంది. పోనేల్, ఆవిడను
లేపకు.’
వాళళ్ మాటలు వినాలనన్ కుతూహలం ఆపుకోలేక అలాగే నిదర్ నటిసూత్ పడుకుంది మనోరమ. కాని, ఆమె ఆశ
తీరలేదు. వంటింటోల్ కేరింతాలాడుతూ ఆనంద భోజనం చేసుత్నన్ంతసేపూ అనుపమ మాటలేవీ సరిగాగ్ వినిపించలేదు.
కొంత సేపటికి నిజంగానే నిదర్లో కొరిగిపోయింది మనోరమ. అలా ఎంత సేపు పడుకుందో ఆమెకు తెలియదు …
మెలకువ వచేచ్సరికి పర్కక్ గదిలోంచి కుటుట్మిషను శబద్ం వినిపించింది. తలుపులు దగగ్రగా వేసి వునాన్యి. తీసుకొని
బయటకు వచిచ్ంది మనోరమ.
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‘లేచావా అకాక్! బాగా నిదర్పటిట్ందా?’
‘ఊ(!’
‘బటట్ కటుట్కోడానికి లోపలికి వెళిళ్ందానివి – ఎంతసేపటికీ రాకపోతే చూదాద్మని వచాచ్. అపప్టికే నిదర్పోయావు.’
‘ఊ(!’
‘అదేమిటలాగునాన్వు? ఒంటోల్ బాగోలేదా?’ చేసుత్నన్ పని ఆపి అకక్దగగ్రికి వచిచ్ంది అనుపమ.
ఇంక ముభావంగా ఉండటం తనకే బాగుండలేదు. ‘అబేబ్, ఏం లేదే, నిదర్ బదధ్కం వదలక ..’ అని నవేవ్సింది.
‘సరే ! రా … భోజనం చేదాద్ం.’
కుటుట్మిషను వైపు చూసి, ‘బటట్లనీన్ నువేవ్ కుడతావా?’ అంది మనోరమ.
‘అవును. ఆయన పేంటుల్, షరుట్లు తపప్!’ అని నవివ్ంది అనుపమ.
‘ఎందుకే ఇంత శర్మ. టైలర కిచుచ్కోకూడదూ?’
‘ఈ మాతర్ం దానికి శర్మేముంటుంది? చేతనయిన పని. వీలయినపుప్డు చేసుకోవచుచ్. ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు
చేసుకోవచుచ్. టైలర చుటూట్ తిరగనకక్రలేదు. ఇటాల్ కుటాట్వేం అని వాళళ్ననకక్రలేదు.
‘ఉహూ(! నేననేది ఆ సమయంలో మరోటేదయినా చేసుకోవచుచ్ కదాని…’
‘యావరేజ ని రోజుకో అరగంట కూడా మిషన మీద కాలు పెటట్ను. అదయినా అవసరమయితేను ..
అరజ్ంటయితేను. ఇంతలో మునిగిపోయే పనేల్ముంటాయి? సరే పద… ‘
బాత రూమ కి వెళిళ్ ముఖం కడుకొక్ని వసూత్దొడోల్కి చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది మనోరమ. ‘అనూ ! నా బటట్లనీన్
ఎవరుతికి ఆరేశారే? చాకలిద్ వచిచ్ వెళిళ్ందా?’
అనుపమ నవివ్ంది, ‘లేదకాక్ ! నేనే అరేసాను.’
‘ఎందుకూ? రేపు చాకలాద్నిన్ పిలిపిసేత్ పోయేదిగా?’
‘నాతోపాటే నీవీనూ! ఎనున్నాన్యని!’
‘అంటే ? … చాకలిద్ కూడా లేదనన్మాట!’
‘ఈ మాతర్ం బటట్లకి అది కూడా ఎందుకే? ఉతకటం నా వంతు – ఇసతరీ చేయటం ఆయన వంతు.’ అని నవేవ్సింది
అనుపమ.
మనోరమ కింకేం మాటాల్డాలో అరధ్ం కాలేదు.
అనన్ం తింటునన్ంత సేపూ అకక్యయ్ పిలల్ల గురించే అడిగింది అనుపమ. ఎవళెళ్వళుళ్ ఏం చదువుతునాన్రో –
వాళళ్కేవేం ఇషట్మో – అనిన్ వివరాలూ అడిగింది. తన గురించి ఏమీ చెపప్నూ లేదు – అకక్ను అడగనివవ్నూ లేదు !
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వంటిలుల్ సరుద్కొని బయటకు వచాచ్క మళీళ్ కుటుట్పనిలోకి దిగింది అనుపమ. ఈ మాలు ఇనిన్ గుండీలు,
హుకుక్లూ తీసుకొని అలామ్రాలో కుటిట్పెటిట్న బటట్లూ అవీ ఓ మోపెడు తీసిముందేసుకుంది.
ఆశచ్రయ్పోయింది మనోరమ. ‘ఈ బటట్లనీన్ నీవేనా?’
తల తిర్పుప్కుంటూ అంది అనుపమ, ‘కాదకాక్ ! … నీరజ అని ఓ అమామ్యిని. ఆమె తెచిచ్ంది. మరేమో…’
మనోరమ ముఖం జేవురించింది. ‘చాలాహ్లు! ఇంక నాకేం చెపప్కు. ఈ ఇంటోల్ నువివ్ంత కూలి మనిషి
వయిపోతావని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. పనివాళుళ్ వదద్నాన్వు. బాగుంది. ఆ పనీ ఈ పనీ అని లేకుండా అంత చాకిరీ
నువేవ్ చేసుకుంటునాన్వు. చాలా బాగుంది. నీ బటట్లనీన్ ఉతుకుక్ంటునాన్వు – కుటుట్కుంటునాన్వు. మరీ బాగుంది.
మరయితే ఈ కరేమ్మిటే ! … పరాయి వాళళ్ బటట్లు కుటట్పలిస్నంత …’
‘…పీల్జ ! తొందరపడి ఎవరీన్ నిందించకకాక్! నే చెపేప్ది విను. వినాన్క నాదింకా తపప్నిపిసేత్ అపుప్డు తిటుట్ .. ఓ
క్షణం ఓపిక పటుట్.’
‘ఏం చెపుతావు? అతనేద్ం తపుప్ లేదు – అనీన్ కావాలని నువేవ్ చేసుత్నాన్నంటావు. ఊరేక్ కూరోచ్వటమెందుకని ఈ
మోతంతా మోసుత్నాన్నంటావు. అంతేగా?’
‘మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మరొ కళళ్కి సాయపడడ్ం తపప్ంటావా అకాక్?’
మనోరమ మరింత ఆశచ్రయ్పోయింది. ‘అంటే ? ఈ బటట్లు కుటట్టం అదీ ఊరికేనా? కనీసం గొడుడ్చాకిరీకి కూలి
కూడా కిటట్దనన్ మాట ..! ఆ మహారాజావారికీ సంగతి తెలుసా?’
‘తెలుసు.’
‘ఛ ! ఇంత మతిలేని మనుషులిన్ నేనెకక్డా చూళేళ్దు.’
‘పోనీలే అకాక్? చేసుత్నన్దేదో నీతో చెపుదామనుకునాన్ను. నువువ్ పూరిత్గా వినకుండా ఇనిన్ మాటలంటే నేను
మాతర్ం ఏమనగలను?’
మనోరమ వెలవెలబోయింది.
తల దించుకునే ఉంది అనుపమ. ఆమె చేతి వేర్ళుళ్ కుటుట్పని చేసూత్నే వునాన్యి. అకక్ మౌనమే అనువుగా
తీసుకొని గొంతు విపిప్ంది. ‘నీరజ ఎవరో కాదకాక్? ఈయనకు చినన్పుప్డు చదువు చెపిప్న చిదంబరం మాసాట్రమామ్యి.
పాపం, ఆయనిపుప్డు రిటైరయిపోయారు. ఇదద్రు కూతుళుళ్ పెళిళ్ళుళ్ చేసేటపప్టికే ఆయన శకత్ంతా ఉడిగిపోయింది. నీరజ
కాక ఇంకా ఓ పెళిళ్ కావాలిస్న అమామ్యి ఉంది. పెదద్కొడుకిక్ డిగీర్ ఉంది కాని … సరైన ఉదోయ్గం లేదు. చినన్వాడి కింకా
చదువే పూరిత్కాలేదు. ఇనిన్ అవసధ్లు పడుతునాన్ వాళళ్లోల్ ఎవరిలోను అభిమానానికి లోటు లేదు. ఎవరీన్ చేయి చాపి
అడగరు. గురువుగారని చెపిప్ మీ మరిది ఎపుప్డయినా ఇవవ్బోతే పుచుచ్కోరు. ఆయనకేదో విధంగా సాయపడాలని
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ఈయన కోరిక. అందుకనే వాళళ్బాబ్యికి పెరమ్నెంటు ఉదోయ్గం వేయించాలని పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు .. నీరజ సూక్లు
ఫైనలు పాసయింది. టైపు నేరుచ్కుంటోంది. ఆ మధయ్ ఖాళీగా ఉనన్పుప్డు నా దగగ్రికి వచిచ్ కుటుట్ పనీ అదీ నేరుచ్కుంది. ఓ
రోజున అడగలేక అడగలేక ‘నా ఫెర్ండస్ నాలుగ్ జాకెటుల్ కుటిట్పెటట్మనాన్రు. మీకభయ్ంతరం లేకపోతే మీ మిషను మీద
కుటుట్కుంటానకాక్’ అని అడిగింది.
‘ఎమనాన్ ఇసాత్ననాన్రా ?– ‘ అని అడిగాను. ముఖం ఎరర్గా చేసుకొని, - ‘అవునకాక్ ! టైపు పరీక్షకు ఫీజు
కావాలి. ఈ ఇబబ్ందులోల్ నానన్గారేన్మని అడగను!’ అంది. ఆమె ముఖం చూసేసరిక్ నాకు కళళ్ నీళుళ్ తిరిగాయి! నేనా
డబుబ్ ఇసాత్నంటే తను ఎలాగా తీసుకోదు. ‘నీ చేతిలో పని నువువ్ చేసుకుంటునాన్వు. ఇదేం తపుప్పని కాదమామ్ ! అలాగే
కుటుట్కో –‘ అనాన్ను. వాళళ్ ఫెర్ండుస్ దావ్రా ఇంకా బటట్లు తెచుచ్కుంది … ఇందులో సగందాకా తానే కుటుట్కుంది.
పాపం, చినన్పిలల్, నా కళెళ్దురుగా అంత శర్మ పడుతుంటే నా కడుపు తరుకుక్పోయిందకాక్ ! ఆ అమామ్యికి నేనీ మాతర్ం
సాయపడటం తపప్ంటావా ?’
అనుపమ గొంతు జీరపోయింది.
‘అమామ్ !’ అని ఒక పిచిచ్కేక పెటిట్ంది మనోరమ.
భయంభయంగా తల యెతిత్ంది అనుపమ.
సోఫాలో కూరుచ్నన్ మనోరమ సిర్ప్ంగులా కిర్ందకు దూకి చెలెల్లిన్ వాటేసుకుంది.
అకక్యెయ్ందుకు ఏడుసోత్ందో అనుపమకి అరధ్ం కాలేదు. ‘అకాక్ ! ఏమిటిది? నేనేమనాన్నని ! నీ మనసుస్ నొపిప్సేత్
ననున్ క్షమించకాక్! …’
చెలెల్లిన్ వదిలిపెటిట్ లోపలి గదిలోకి పరుగెతిత్ంది మనోరమ. మంచం మీద బోరల్బొకక్లా పడుకొని తలగడలో తల
దూరుచ్కుంది.
అనుపమ ఆమె దగగ్రగా వచిచ్ వెనున్ మీద చెయియ్ వేసింది. ‘అకాక్ !’
‘కాసేపు ననొన్ంటరిగా వదిలిపెటిట్ పోవే ! ననున్ విసిగించకు ..’
అకక్ నిరాదరణకు తటుట్కోలేక అనుపమ మనసుస్ చివుకుక్మంది. కనీన్ళుళ్గగ్ పటుట్కుంటూ అకక్డి నుంచి
వెళిళ్పోయింది.
తన గుండెలోల్ సుడులు తిరుగుతునన్ బాధను కనీన్రుగా కరిగించుకుంది మనోరమ. ఎంత సేపలా పడుకుందో
ఆమెకు తెలియదు. మగతగా నిదర్పటిట్ంది.
బయట ఆనంద గొంతు వినిపించి ఆమెకు మెలుకువ వచిచ్ంది.
‘ఏం అలాగునాన్వేం?’
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‘అబేబ్, ఎలాగునాన్ను!’
‘దాదాద్మని పెదవులంటునాన్ చూడమని కళళ్లోల్ తడి చెపుతోంది.’
‘ఊ (! మీ పరిశీలనులు – పరీక్షలు కటిట్పెటిట్ ఆ చేతిలో పేకెటేట్మిటో చెపప్ండి ముందు.’
‘చెపుప్కో చూదాద్ం.’
‘మనకి వెడిద్ంగ డే పర్జంటుసు తెసాత్ననాన్రుగా ! అదే అయివుంటుంది.’
‘కాదు’.
‘మరి?’
‘ఇంకా మనకి వేడుకలు కావాలంటావా? …పెళిళ్ పాతపడిపోలేదూ?’
‘రెండేళళ్కే ఇలాగంటునాన్రు. వచేచ్ ఏడుకి ముసలివాళళ్మై పోతామంటారా ఏం?’
‘ఆ మాట అపుప్డే అంటానా ? పుటట్బోయే మన కురార్డి పెళాళ్నికో పిలల్ పుటట్దూద్?’
కాసేపు వాళళ్ నవువ్లతో ఇలల్ంతా పరవశించింది. మనోరమ తనలో తను నవువ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది.
‘అనుకోకుండా ఓ పనేజ్యాలిస్ వచిచ్ంది అనూ !’
‘చెపప్ండి. మీరనుకొని చేసే పనులెనున్ంటాయి కాని …’
‘ఉహూ (! నిజంగానే …’
‘అడావ్నుస్ రాలేదా ?’
‘రాకపోవటమేం ? నికేష్పంలా ఆరు వందలూ వచిచ్ంది. అనుకునన్టుట్గా నీకూ నాకూ బటట్లు తీసుకుందామని
బయలుదేరాను. దారోల్ విశవ్నాధం కనిపించాడు … పాపం, వాళాళ్విడకు పురుడు అదీను. మేజర ఆపరేషన అయిందిట.
కిర్తం నెలోల్ మరేదో అవసరం వచిచ్ అడావ్నుస్ తీసుకునాన్టట్. ఈ నెలోల్ అదీ దొరకదు. అపూప్ పుటట్ లేదు. తెలిస్న వాళళ్
బర్తుకులనీన్ ఒకక్లాగునే ఉనాన్యి …’
‘పాపం, ఆ డబుబ్ అలాగివవ్కపోయారా ?’
‘అనూ !’
‘అవునండీ ! పండగలూ అవీ అందరికీ వసాత్యి. మళీళ్ మళీళ్ వసాత్యి. కషాట్లు అలా కాదుగా …?’
‘నిజంగా నువావ్డదానిగా పుటట్వలిస్ంది కాదు సుమా !’
‘ఇంకా నయం – మనిషిగా ఎందుకు పుటాట్వని అనలేదు!’
‘నేను మాట వరస కనటం లేదు అనూ ! నిజంగానే నువవ్పురూపమైన మనిషివి. అడకుక్ండానే అనీన్ తెచిచ్
పెటాట్లనుకుంటుంది భారయ్. కాని, అడిగినా తెచిచ్పెటట్ని మొగుడంటే …’
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‘మహాపర్భూ ! మీ ఊహాగానాలు కటిట్పెటిట్ వాసత్వంలోకి రండి. నేను .. మీ అనూని .. మీ ఎదురుగా ఉనాన్ను.
నేననుకునన్ది చేసారా అని అడుగుతునాన్ను, ముందా సంగతి చెపప్ండి.’
‘అలా కాక మరోలా ఎలా చేయగలుగుతునాన్ను? విశవ్నాధంకి నాలుగ్ వందలిచాచ్ను.’
వాళళ్ మాటలు వింటునన్కొదీద్ మనోరమకు మతిపోతోంది.
‘కావాలంటే తీసుకోమని చెపాప్ను. అతనే వదద్నాన్డు.’
‘అభిమానవంతుడు. ఎలా అడుగుతాడు? మీరే బలవంతం చేయాలిస్ంది.’
మనోరమకు కూరుచ్ంటేనే కళుళ్ తిరిగి పోతునాన్యనిపించింది.
‘అభిమానవంతుడు కనుకనే బలవంతం చేయలేదు. ఈ వేళ పుచుచ్కోగా సరి కాదు – రేపు తీరచ్దూద్!’
‘అంటే ! ఇచిచ్ంది మళీళ్ పుచుచ్కోవాలనే అనుకుంటునాన్రా? మీరేనా ఆ మాటలనేది?’
‘పోనీ, అతని సేన్హం పోగొటుట్కోమంటావా?’
‘ఊ (! మీరు పెంకిఘటం .. మీతో ఎవరు వేగగలరు? సరే, ఆ రెండొందలు పెటిట్ ఏం చేసారు? అదయినా
చెపప్ండి.’
‘ఇదిగో .. ఈ చీర తెచాచ్ను.’
పేపరు విపిప్తునన్ చపుప్డూ అదీ వినిపించింది మనోరమకి.
‘అబబ్, ఎంత బాగుందండి! ఈ నీలం రంగంటే మా అకక్యయ్ కెంతిషట్మో!’
‘ఆవిడకనే తెచిచ్ంది .. వెళేళ్టపుప్డు పెటొట్చచ్ని.’
‘మంచి పని చేసారు.’
ఇంకో క్షణం కూడా ఆ గదిలో నిలబడలేక పోయింది మనోరమ. ఒకక్ ఉదుటున తలుపులు తెరుచుకొని బాత
రూమ వైపు పరుగెతిత్ంది. గబగబ ముఖం కడుకుక్ంది.
ఆమె తిరిగి వచేచ్సరికి వాళిళ్ంకా అకక్డే నిలబడి ఉనాన్రు.
‘అకాక్ ! ఇది చూడూ …’ అని అనుపమ దగగ్రగా రాబోయింది.
మనోరమ చెలెల్లి మాట వినిపించుకొనేలేదు. ఆమె వైపు చూడనేలేదు. ‘చూడండి మరది గారూ ! అరజ్ంటుగా నేను
మా వూరు వెళిళ్ పోవాలి. ఒక ఆటో కాని, టాకీస్ కాని పిలిచి పెటట్ండి … వీలయితే మీరు కూడా సేట్షను దాకా రండి. పీల్జ
! ..’ అంటూ గదిలోకి వెళిళ్ తలుపులు బిడాయించుకుంది.
ఆమె బటట్లు మారుచ్కొని సూటుకేసు సరుద్కొని బయటకు వచేచ్సరికి వాళిళ్ంకా కొయయ్ బొమమ్లాల్ అకక్డే
నిలబడిపోయాడు.
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‘అదేమిటి ? మీరింకా ఇకక్డే నిలబడిపోయారు ?’
ఆమె గొంతులోని ఉదేవ్గానికి షాక తినన్ వాడిలా ఉనాన్డు ఆనంద. ‘పది రోజులుందామని మీరొచాచ్రు. వచిచ్ పది
గంటలయినా కాలేదు. ఇపుప్డే పర్యాణేమిటి? మీరు చెపేప్దేమిటో …’
‘… అరధ్ం కాలేదంటారు. మళీళ్ చెపుతునాన్ వినండి! గంటలో మా వూరికి బండుంది…ననెన్లాగో సేట్షను
చేరచ్మని అడుగుతునాన్! వెంటనే వెళిళ్పోవాలి. ఇకక్డింక క్షణం కూడా ఉండలేను.’
అనుపమ వైపు అయోమయంగా చూసాడు ఆనంద.
నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో నిసేత్జమైన నిలబడి పోయింది అనుపమ.
‘ఏమిటలా చూసుత్నాన్రు? మీకు వీలులేదా! పోనీ, అదయినా చెపప్ండి. నేనే వెళిళ్పోతాను.’ అంటూ ఓ అడుగు
వేసింది మనోరమ.
‘అనూ! ..’ ఆనంద కి మతిపోయినటల్యింది.
‘వెళళ్ండి. అకక్కి ఆటో తెచిచ్పెటట్ండి.’ అని వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది అనుపమ.
ఆనంద తడబడే అడుగులతో బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
మనోరమ అకక్డ నుంచి కదలలేదు. వెనకిక్ తిరగలేదు. చెలెల్లితో మాటాల్డదామనీ అనుకోలేదు. దీరఘ్ంగా
బయటకు చూసూత్ అలాగే నిలబడిపోయింది.
‘అకాక్!’
ఉలికిక్పడి అటు తిరిగింది. ‘ఉహూ ! నా కొదుద్. తినాలని లేదు.’
‘పోనీ, కాఫీ అయినా తార్గు.’
ఓసారి చెలెల్లి వైపు చూసి చటుకుక్న కపుప్ నందుకొని తల తిపుప్కుంది.
ఆటో తీసుకొని వచాచ్డు ఆనంద. అతను మరో క్షణంలో బర్దద్లయేయ్ జావ్లాముఖిలా ఉనాన్డు.
‘వెళొళ్సాత్ను అనూ!’ చెలెల్లి వైపు తిరకుక్ండానే బయట కడుగు వేయబోయింది మనోరమ.
‘బొటుట్ పెటిట్ంచుకో అకాక్!’
బొటుట్ పెటిట్ ఆమె చేతులోల్ చీర పెటట్బోయింది అనుపమ.
‘ఎందుకిది ? ఇపుప్డేం వదుద్ ..’
‘కాదని వెళాళ్వంటే తరావ్త నాకంటే నువేవ్ ఎకుక్వ బాధపడతావ ! అదే నాకెకుక్వ కషట్ం. ననున్
కషట్పెటాట్లనుకుంటే అలాగే తీసుకో కుండా వెళుళ్…’
గబుకుక్న చెలెల్లి చేతులోల్ంచి ఆ చీర లాకుక్ంది మనోరమ.
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పిచిచ్పటిట్న వాడిలా వాళిళ్ందరి వైపు మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్డు ఆనంద.
అతని చేతికి బేసెక్ట అందిసూత్, ‘ఆటోలో పెటట్ండి.’ అంది అనుపమ.
‘ఇపుప్డేం వదుద్ ..’ అంది మనోరమ గడప దాటుతూ.
‘పోనీలే, కోపం తగిగ్తే దారోల్ తిందు గాని… లేకపోతే గోదావరి వచిచ్నపుప్డు నా పేరు చెపిప్ కిటికీలోంచి
విసిరెయ!’ అని చేతులోత్ ముఖం కపుప్కొని లోపలికి పరిగెతిత్ంది అనుపమ.
పాపుగంటలో సేట్షను చేరింది ఆటో. టికెక్టుట్ కొని ఆమెకు సీటు అదీ చూసిపెటాట్డు ఆనంద.
ఇంకో ఇరవై నిమిషాలుండి బండి బయలుదేరటానికి.
ఆనంద తల దించుకుని కిటికీ దగగ్రే నిలబడాడ్డు. ఎవరో గబుకుక్న చేయి పటుట్కొనేసరికి ఉలికిక్పడాడ్డు.
‘ఇలా పర్కక్గా రండి మరిదీ ! మీతో ఓ ముకక్ చెపాప్లి.’ అంది మనోరమ.
అతను కలలో నడిచినటుల్ ఆమె వెంట వెళాళ్డు. ఇదద్రూ ఓ మూలగా ఎవరూ లేని చోటుకి చేరారు.
‘చూడండి ! ఇపుప్డు మీకెంతో చెపాప్లని వుంది. కాని, ఆ ధైరయ్మూ లేదు – అంత వయ్వధీ లేదు.’
‘చెపప్ండి. చెపప్గలిగ్నంత చెపప్ండి. పోనీ, ఓ సారి వెనకిక్ వచిచ్ వెళళ్కూడదూ!’
‘ఉహూ ! అంత శకేత్ ఉంటే ఇపుప్డిలా పారిపోయే దానేన్ కాదు.’
‘మీరనేదేమిటో నా కరధ్ం కావటం లేదు. ఒక వేళ పొరపాటేమయినా జరిగితే ..’
‘ఉహూ(! … నా బర్తుకిక్ మీ తపుప్లెంచటం కూడానా?’
‘ఛ! అంత మాటెందుకనుకుంటారు! మీరొచాచ్రని ఎంతో సంతోషించాము. అంతలోనే మీరిలా వెళిళ్పోతునాన్రు.
మిమమ్లిన్ నొపిప్ంచే మాటేమయినా అనూ అందా? అంటే చినన్తనం వలల్ కావచుచ్. లేక మీరకక్యేయ్ కదా అనన్ చనువు
వలల్ కావచుచ్. ఆమేదయినా అంటే మీరు మనిన్ంచండి. అనూ తరపున నేను క్షమాపణ …’
‘పీల్జ ! ఇంకాపండి. అలాంటి మాట లింకనకండి. ఇపప్టికే చేసిన పనికి సిగుగ్తో చచిచ్పోతునాన్ను.’
‘ఏం చేసారని మీరంత బాధపడాలి?’
మనోరమ గొంతు గాదగ్దికమయింది. ‘నేను చేసింది ఓ మంచి పని అయితేగా – ఇది చెడు అని చెపుప్కోటానికి!
ఇనాన్ళుళ్ సంసారం చేసాను, ఏ నాడూ ఆయనిన్ సంతోషపెటిట్న మాటనలేదు – మా వాళళ్ను సుఖపెటేట్ సంగతి చెపప్లేదు.
ఎపుప్డూ ఏదో ఒక సాధింపే! ఎనున్నాన్ ఇంకా కావాలనే! ఆశకు అంతుండాలని తెలియలేదు – అసంతృపిత్కి అరధ్ం లేదని
తెలియలేదు. లేని దానిన్ కోరటమే ఒక ముచచ్టనుకునాన్ను. రాని దానిన్ రపిప్ంచుకోవటమే ఒక గొపప్నుకునాన్ను.
ఎందరికో అందనివి అమరుచ్కుంటునాన్ననుకుని నాకందిన వెనోన్ పోగొటుట్కునాన్ను, … ‘డిగీన్టీ ఆఫ లేబర’ అంటే
తెలియనిదానిన్ – ఇంక తోటి మనిషికి సాయం చేసే సదుభ్దిధ్ నాలో ఎలా పుడుతుంది? ఏదో పుణయ్ం మిగలబటిట్ అలా
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చీకటిలోనే ఉండిపోకుండా ఈ వెలుగులోకి వచాచ్ను. చేసింది చెడడ్ పనే అయినా నాకికక్డ మంచే జరిగింది. నా అజాఞ్నం
ఈ రోజుతో పటాపంచలయింది. నిజం మరిదిగారూ! నా చెలెల్లు అదృషట్వంతురాలు! దానికి నలుగురూ మెచుచ్కొనే
మంచి చేయటమే కాదు – మరెవరూ నొచుచ్కోకుండా మంచి చెపప్టమూ వచిచ్ంది !...’
ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ చూసి నిరాఘ్ంతపోయాడు ఆనంద.
‘పెటిట్ పుటాట్ం కనుక అనీన్ పటిట్ తెచెచ్కోవాలనుకొనే నేనెకక్డ – తోటి మనిషికి చేతనయినంత మంచి చేదాద్ం –
అదే మనిషి బర్తుకిక్ ముఖయ్ం – అనుకొనే అనూ ఎకక్డ! చినన్ పిలల్ ఎదురుగా ఓటమినొపుప్కోలేక ఇలా పారిపోతునాన్ను.
నా అహంకారం పూరిత్గా చచిచ్పోయిన రోజున మీ యింటికి నిండు హృదయంతో మళీళ్ వసాత్! ఆయనతో … పిలల్లతో
మిమమ్లిన్ సంతోషపెటేట్లా మరీ వసాత్! అంత వరకు … ఈ అలుప్రాలిన్ మనిన్ంచు.’
ఆనంద కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. ’మీరింత బాధపడుతునాన్రు వదినా! మిమమ్లీన్ సిధ్తిలో ఎలా పంపించను!’
‘…లేదయాయ్! ఇపుప్డే కళుళ్ తెరిచి మనిషి బర్తుకోక్ అరధ్ం చూసుత్నాన్ను. కొంచెం ధైరయ్ం తెచుచ్కోనీ! అనూతో
చెపుప్ – అకక్ మనిన్ంచమందని! అకక్కు తన మీద ఏ కోపమూ లేదని … బాధపడకయాయ్! నీకు మనోరమ తతవ్ం కొర్తత్
కానీ – అనూకి కొర్తత్కాదు. అది నాతో ఎనాన్ళుళ్ వేగిందో నీకేమ తెలుస్ !...’
ఆనంద చితత్రువే అయాయ్డు.
‘అనీన్ కావాలని ఆశపడటం అదృషట్ంకాదని – ఒక అవలక్షణమని ఈ రోజే తెలిస్ంది! ఉనన్ దాంతో
సరిపెటుట్కోవటం కరమ్ం కాదని – అదే ఒక భాగయ్మని ఈ పూటే తెలిస్ంది! ఉనన్ంతలో తోటి వాళళ్కి సాయపడటంలో
ఎంత సంతృపిత్ ఉందో – అదెంత గొపప్ వరమో ఇపుప్డే – ఇంతకుముందే తెలిస్ంది ! …’
అవునంటూ సేట్షనులో గంట మోర్గింది.
మనోరమ తన కంపారిట్మెంటు వైపు పరుగు పెటిట్ంది.
కిటికీలోంచి ఆమె తన చేత బెడుతునన్దేమిటో కూడ చూసుకోలేదతను.
‘నా చెలెల్లు నాకెంతో అమూలయ్మైన కానుక ఇచిచ్ంది మరిదీ! ఈ పేదకక్ తన మేరేజ డేకి ఇది మాతర్మే
ఇవవ్గలిగ్ందని చెపుప్! తనంత భాగయ్ం సంపాదించాకనే తన కళళ్ బడుతుందని చెపుప్…’
రైలు కనుమరుగయేయ్ంత వరకు అలానే చూసూత్ నిలబడిపోయాడు ఆనంద. మనోరమ ఇంకా ఏదో చెపుతునన్టేల్
అతనికి అనిపించింది. చటుకుక్న గుపిప్ట తెరిచాడు. సుతారంగా చుటిట్న రంగు కాగితం పొటల్ం విపాప్డు.
సేట్షనులో అపుప్డే దీపాలు వెలిగించారు.
జిగేల మంటునన్ ఆ ముతాయ్ల దుదుద్లోల్ మనోరమ కనీన్ళుళ్ తళుకుక్మనాన్యి !
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