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“అంత విలువైన పేల్స  లో ఊయల ఎందుకండీ.?” అంది లహరి. 
“ఏదో అమామ్, నానన్ ముచచ్టపడి వేయించుకొనాన్రు.. వదిలేదూద్..” అనాన్డు సూరయ్నారాయణ. 
అలా అతడు భారయ్కు నచచ్చెపప్డం పదోసారి. 
“అంతగా ఊయలలో ఊగాలని ఆ ఆదిదంపతులకు ఉంటే... అదేదో వరండాలో వేయించండి. ఎంచకాక్ 

ఊగుతూ వాళుళ్ ఎంజాయ  చేసాత్రు”అంది లహరి వయ్ంగయ్ంగా. 
భారయ్ని విచితర్ంగా చూశాడు.“ఎవరో ఒకరు ఇంటికి వసూత్ వుంటారు పోతూ వుంటారు.వరండాలో 

ఊయల వేసుకొంటే మాతర్ం ఏం ఎంజాయ  చేయగలరు...?” అనాన్డు సూరయ్నారాయణ. 
“నా ఉదేయ్శయ్ం మీకు అరధ్ం కావడం లేదు..”అని భారయ్ ఏదో చెపప్బోతుంటే.. 
“ఆ విషయం వదిలెయియ్..” అని చేతులెతిత్ దండం పెటాట్డు. 
“మీది మొదుద్ బురర్..ఏదీ ఒక పటాట్న అరధ్మై చావదు” గొణిగింది లహరి. 
భారాయ్భరత్ల మాటలు , హాలోల్ వునన్ సరసవ్తికి వినిపిసూత్నే వునాన్యి.ఆ సమయంలో ఆమె భరత్ రఘురాం 

కూరగాయల కోసం మండీకి వెళిళ్ వునాన్డు.సాయంతర్ం ఐదు కాగానే ఈశానయ్ దిశలోని, ఆ ఖాళీ సథ్లం లో వేసి వునన్ ఆ 
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ఊయలలో ఊగడం ఆ దంపతులకు ఇషట్ం. భారయ్ని ఆ ఊయలలో కూరోచ్పెటిట్ రఘరాం ఊపుతుంటాడు. ఒకోక్సారి 
రఘురాం కూరుచ్ంటే సరసవ్తి ఊపుతుంది. 

ఆ ఊయలలో కూరొచ్ని వునన్పుప్డే , భరత్కి ఇషట్ంగా “టీ” తెచిచ్ అందిసుత్ంది సరసవ్తి. 
ఒకోక్సారి సరసవ్తి ఊగుతూ ఎంజాయ  చేసుత్ంటే , రఘురాం తానే సవ్యంగా వేడి..వేడి పకోడీలు 

వేసుకొని తెచిచ్ ఇసుత్ంటాడు. ఇదద్రూ ఊయలోల్ కూరొచ్ని తింటారు. కొతత్గా పెళైన దంపతులు కూడా అంత సంతోషంగా 
కనిప్ంచరు. ఇదద్రికీ ఇషట్మైన పర్దేశం అది. పాతికేళళ్ సంసారిక జీవితంలో ఎనోన్ ఆటుపోటుల్ ఎదురొక్నాన్రు ఆ 
దంపతులు. అపప్టోల్ కంపెనీకి అరాధ్ంతరంగా లాకౌట  పర్కటిసేత్ రఘురాం తలల్డిలిల్ పోయాడు. ఏం పని చేసి పిలల్లని 
కాపాడుకోవాలి? చదివించు కోవాలి అని బెంగపడుతుంటే సరసవ్తే ఆధారం అయియ్ంది. కుటుట్ మెషిన మీద పది మంది 
బటట్లు కుడుతూ , కుటుంబానిన్ నిలబెటిట్ంది. అపప్టోల్ కరీంనగర లో వుండేవాళుళ్.ఒక మితుర్డు దావ్రా జాబ  రావడంతో, 
హైదార్బాద  కి షిఫట్  అయాయ్రు. సరసవ్తి కుటుంబం పటల్ అంత బాధయ్తగా వుండేది. 

అందుకే రఘురాంకి , భారయ్పైన ఎనలేని పేర్మ. సూరయ్నారాయణతో పాటు ఆమనికి కూడా వాళుళ్ 
జనమ్నిచాచ్రు. ఆమనికి చినన్ వయసుస్లోనే పోలియో  సోకింది. భారాయ్భరత్లు అలాల్డి పోయారు. సరసవ్తి ఎంతో ఓరుప్తో 
కూతురిన్ చూసుకొనేది.ఇంటిని సముదాయించుకుంటూనే పిలల్ ఆలనాపాలనా చూసుకొనేది. ఒకక్ పోలియో అయితే అంత 
సమసయ్ అయేయ్దికాదేమో..మెంటల  మెచూయ్రిటీ కూడా తకుక్వుగా వుండేది ఆమనికి. బిడడ్లిన్ కనురెపప్గా చూసుకొనేది 
సరసవ్తి. 

“ఇలాంటి బిడడ్ను మాకెందుకు ఇచాచ్వురా భగవంతుడా” అని కూతురిన్ చూసుకొని రఘురాం వాపోతే 
“బంగారం లాంటి కొడుకుని కూడా ఆ దేవుడే కదండీ ఇచిచ్ంది. భగవంతుడు ఏమిసేత్ అది సీవ్కరించడం 

మన విధి..” ఓదారేచ్ది.“మనుషుల సహనానిన్ పరికిష్ంచేందుకే భగవంతుడు ఇలా చేసుత్ంటాడు. అలా బెంగ 
పడితేఎలాగండీ.”అని కూడా అనేది.  

మానసికంగా మెచూయ్రిటీలేకునాన్ సూదంటు రాయిలా ఆకరిష్ంచే రూపం ఉండడంతో ఆమనికి పెళిల్ 
సంబంధం కుదిరింది.కూతురికి పెళిల్ చేసిన తరావ్త సూరయ్ నారాయణ కెరీర  కూడా వాళల్కో సవాలుగా నిలిచింది. సూరయ్ం 
పెదద్గా చదువు మీద శర్దద్ పెటేట్వాడు కాదు.సరసవ్తి దగగ్రుండి చదివించేది. ఎటట్కేలకు బి.టెక  చేసి ఒక కంపెనీలో జాబ  
సంపాదించుకునాన్డు.లహరి ఇంటి కోడలయింది. అతాత్ మామ అనోయ్నయ్త ఆ అమామ్యికి ఎందుకో నచేచ్ది కాదు.యువ 
దంపతులాల్ వాళుల్ తనకి కన పడేవాళుల్. అంత పేర్మ తనపై సూరయ్ చూపడం లేదని కూడా లహరి దెపుప్తూ వుండేది. 

“మీ అమామ్ నానన్ చూడు... చిలుకా గోరింకలాల్ ఎంతో చకక్గా కబురుల్ చెపుప్కుంటుంటారో. మీరు 
ఆఫీసులో పనిచేసేదే కాకుండా ఇంటికొచిచ్ కూడా ఆ లాయ్ప టాయ్ప  ముందేసుకొని కాలకేష్పం చేసాత్రు” అనేది. 

“వరక్  పెండింగ లో వుంటే ఏం చేయాలి లహరీ..” అనేవాడు. 
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అనిన్ంటికంటే కూడా , అతాత్మామ ఆ ఊయలలో కూరొచ్ని కబురుల్ చెపుప్కోవడం కిలకిలా నవువ్కోవడం 
చూసుత్ంటే ఆ అమామ్యికి గుండె దహించివేసూత్ వుండేది. చీటికి మాటికి గొడవ పెటుట్కొనే తన తలిల్దండుర్లను 
ఊహించుకొనేది. వాళుల్ ఊహలోల్కి రాగానే అతాత్ మామలపై మరింత అసూయ పెరిగేది. వాళల్ సంపూరణ్ ఆనందానికి 
కారణమైన ఆ ఊయల తీసివేయించాలనన్ నిరణ్యానికి వచిచ్ంది లహరి. 

లహరి ఆలోచనలోల్ వుండగానే మావయయ్ రఘురాం బయటనుండి వచాచ్డు. 
కూరగాయలు భారయ్ చేతికి ఇసూత్..“కూరగాయల ధరలు మండిపోతునాన్య  సరసూ..”అనాన్డు. 
“ఎంత మండినా కొనకా తపప్దూ..తినకా తపప్దు కదా..జీవుడు ఉనన్ంతకాలం దేహ చింతన అనివారయ్ం 

కదా ” అంది వేదాంత ధోరణిలో. 
“టమాటాలు వందరూపాయలు అముమ్తునాన్రు. కాసత్ జాగర్తత్గా వాడండి...” చెపాప్డు.  
అకక్డికి లహరి వచిచ్ంది. కూరగాయలు తీసి ఫిర్జ లో పెడుతూ... 
“టమోటా పేల్స లో కాసత్ చింతపండు వేసే సరిపోతుంది కదా మావయాయ్..” అంది. 
“అవునమామ్.ఆ మధయ్ ఉలిల్పాయల ధరలు కొండెకిక్నపుప్డు కూడా అసలు తాళింపులో ఉలిల్పాయలు 

వేసుకోవడమే మానేసాంగా” గురుత్ చేసాడు. 
“మామా కోడళుల్ కాసత్ పొదుపు చరచ్లు ఆపండి” అంది కాసత్ కోపంగానే సరసవ్తి. 
భారయ్ మూడ  ఎందుకో బాగలేదని అరథ్మైంది రఘురాంకి. 
“ఇలా పైసా పైసా పొదుపు చేయబటేట్ కదా ఇంత ఇలుల్ కటిట్ంచగలిగారు అతత్యాయ్” అంది లహరి. 
“అవును తలీల్..బాగా చెపాప్వు” అనాన్డు రఘురాం. 
“ఇలల్ంటే నాలుగు ఇటుకరాళుల్ తలుపు దావ్రబంధాలు కాదు. అనురాగం ఆతీమ్యత రంగరించుకునన్ ఒక 

పొదరిలుల్.” అంది సరసవ్తి. 
“మీ అంత పొయిటీర్ నాకు రాదులే అతత్యాయ్.అయినా మీ పొదరిలుల్ కానెస్పట్  కి భంగం ఏమైనా 

కలిగిందా..” అంది లహరి.కోడలి వైపు అదోలా చూసింది సరసవ్తి. 
“పుసత్క పరిజాఞ్నం మీ అతత్ మన దగగ్రే బాగానే  పర్దరిశ్సుత్ందిలే తలీల్... కాసత్ కాఫీ కలిపి పటుట్కు రామామ్” 

అనాన్డు రఘురాం. 
“అలాగే మావయయ్.” అని లహరి వంటగదిలోకి వెళిల్ంది. 
కోడలు లోపలికెళాల్క “ఈ ఇంటోల్ ఏ మూల చూసినా నువేవ్ కనిప్సాత్వు సరసూ” అనాన్డు. 
“గురుత్ కు రావడం ఏంటండీ.. ” అంది వింతగా భరత్ను చూసూత్. 
“నీ కొడుకు ఒక పర్పోజల  తెచాచ్డు.” చెపాప్డు అంకురారప్ణగా వంటగదివైపు చూసూత్... 
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కోడలు వినడం లేదని నిరాధ్రించుకునాన్క “ఈ ఇలుల్ అమేమ్సి గేటెడ వే కమూయ్నిటీలో అపారెట్మ్ంట 
తీసాత్డట. ఇలుల్ అమమ్గా వచిచ్న డబుబ్ని డౌన  పేమెంట  కింద కడతాడట.” చెపాప్డు. 

పకక్లో బాంబు పడడ్టుట్ అదిరి పడింది సరసవ్తి. “వాడికి ఇదేం బుదిద్..?” గొణుకుక్ంది. 
“భారయ్ ఉయాయ్ల మాతర్మే కూలాచ్లనుకుంది. మొగుడు ఇలేల్ లేపెయేయ్లనుకుంటునాన్డా?” అనుకుంది 

సవ్గతంలో. కొడుకు కోడలు మధయ్ జరిగిన సంభాషణ చెపాప్లనుకుంది. 
“ఇలేల్ అమామ్లనుకునన్ తరావ్త ఇక ఉయాయ్లదేముంది..?” అనుకుంది. 
ఇంటికి సథ్లానిన్ సమకూరుచ్కోవడానికి ఆ తరావ్త ఇలుల్ కటుట్కోవడానికి ఎంత కషట్పడాడ్రో అంతా 

గురుత్కొచిచ్ంది సరసవ్తికి. సకాలంలో అదెద్ కటట్కపోతే , ఇంటి యజమానులు మాటాల్డే మాటలు చాలా అవమాన కరంగా 
ఉండేవి. “ఇంత ఇంటికి రెంట  కటట్లేకపోతే , ఎకక్డనాన్ మీ సాథ్యికి గుడిసె దొరికితే అందులో చేరిపోండి” అనేవారు 
కొందరు. “పర్భుతవ్ం మీలాంటి 'పేదలకోసమే ఇలుల్ కడుతుంది ధర ఖాసుత్ చేసుకోండి.” అని సలహా ఇచేచ్వాళుల్ 
మరికొందరు. భరత్ సంపాదించిన డబుబ్ను పొదుపు చేసూత్ , తాను కూడా ఎంతో కొంత సంపాదిసూత్.. దాచుకునన్ డబుబ్ని 
చీటీ వేసి , ముందుగా సథ్లం కొనాన్రు. పిలల్లిన్ ఒక వైపు చదివించుకుంటూనే మరోవైపు పొదువు చేసూత్ , ఇలుల్ మొదలు 
పెటాట్రు.ఇంటికి ఈశానయ్ం వైపు జాగా మిగిలిచ్ , అందులో ఊయల వేయాలనన్ది సరసవ్తి కోరిక. రఘురాం భారయ్ 
కోరికను కాదనలేదు. ఖాళీ జాగాలో రెండు ఇనుప సత్ంభాలు పాతి,  బలంగా ఉండే విధంగా పెదద్ చకక్ బలల్తో ఊయల 
పెటిట్ంచాడు. 

సరసవ్తి జీవితంలో తనని ఏమీ కోరుకోలేదు. రకత్ మాంసాలు కరిగించి తనకీ,పిలల్లకీ చాకిరి చేసింది. 
వానపర్సథ్ దశలో కోరిన చినన్ చిలిపి కోరిక ఇషట్ంగా తీరాచ్డు. ఇలుల్ అమేమ్సేత్ తను ఇషట్పడి ఏరాప్టు చేసుకొనన్ ఊయల ఆ 
గేటెడ వే కమూయ్నిటీ అపారెట్మ్ంట లో వేసుకోవడం సాధయ్ంకాదు. అసలు అంత జాగా కూడా వుండే అవకాశం ఉండదు. 
అందుకే ఇలుల్ అమామ్లనన్ కొడుకు ఆలోచనకు 'నో "చెపాప్లని నిరణ్యించుకునాన్డు రఘురాం. 

“పాల్న  రివరస్  అయిందనన్మాట” అంది లహరి.  
“ఏంటీ..?” అనన్టుట్ చూశాడు సూరయ్ నారాయణ... 
“అదే.. ఇలుల్ అమిమ్ గేటెడ వే కమూయ్నిటీలో ఇలుల్ కొనాలనుకునన్ నీ పాల్న  రివరస్  అయిందనన్ మాట..” 
“ఇందులో పాల్న  ఏముంది. ఇలుల్ అమమ్డం ఇషట్ం లేదని నానన్చెపాప్డు. కాదనే హకుక్ 

నాకెకక్డిది”అనాన్డు 
“బుదాద్వతారం..” అనకుంది.  
భారయ్ముఖం మాడిపోవడం చూసి “నువేవ్మీ  నిరుతాస్హ పడకు. అమమ్తో కూడా మాటాల్డుతాను.” 

చెపాప్డు.  
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“మీ నానన్ మాట , మీ అమమ్ అంగుళం కూడా జవదాటదు..” అంది. 
“అదేం లేదు..అమమ్ నా మాట వింటుంది.” చెపాప్డు ధీమాగా.  
“చూదాద్ం..” అంది తలెగరేసూత్. 
తండిర్ బయటకు వెళల్డం చూసి తలిల్ని కదిలించాడు సూరయ్నారాయణ. 
కొడుకు వైపు ఎగాదిగా చూసూత్. “ఇంత విశాలమైన ఇలుల్ , మంచివాతావరణం అకక్డ 

దొరుకుతుందంటార్..” అంది.  
“అకక్డే అనీన్ దొరుకుతాయ  మమీమ్... ఇలా కూరగాయలకు నానన్ మారెక్ట కువెళల్నవసరం లేదు. పచారి 

కొటుట్ సామానుల్ కూడా వెళల్నకక్రలేదు. అనీన్ మన దగగ్రకే వసాత్య ” చెపాప్డు. 
“అకక్డ జైలోల్ ఉనన్టుట్ వుంటుందిరా మీ నానన్కు అసలు ఊపిరి ఆడదు. కాలూ,చెయియ్ ఆయనకు ఒక 

దగగ్ర వుండదు కదా... ఇదిగో ఇపుప్డు చూడు..కూరగాయల కోసమని వెళాత్డా , రెండుమూడు గంటలు 'సేన్హితుతో 
బాతాఖానీ వేసుకొని వసాత్డు. ఆయనకదో ఆనందం.” అంది. 

మాటాల్డేది ఇక ఏమీ లేక భారయ్ దగగ్రకొచిచ్ అదే చెపాప్డు.  
“ఎకెస్ప్కట్ చేశా..” అంది లహరి. 
భారయ్వైపు సూరయ్ అదోలా చూశాడు.  
“అవునండీ నేను ఊహించినటేట్ ఆమె మాటాల్డారు..”అంది లహరి. 
“సరేలే , ఇక ఆలోచించకు. గేటెడ వే కమూయ్నిటీలో చేరే అదృషట్ం ఇపప్టికి లేదనుకుంటాను”అనాన్డు. 
లహరి ఆలోచిసూత్ “మనసుస్ంటే మారగ్ం ఉండకపోతుందా ” అనుకుంది. 
గేటెడ వే కముయ్నిటీ ఆలోచన భరత్కు చెపిప్ంది లహరే. 
కొడుకు అభయ్రథ్న గురించి చెపిప్ంది సరసవ్తి. “అమమ్ని రాయబారిగా పంపాడా?” అడిగాడు. 
“రాయబారం ఏం లేదు.వాడి మనసులో మాట చెపాప్డు.నే చెపాప్లిస్ంది చెపాప్ను.” అంది. 
“ఏం చెపాప్వు ?”అడిగాడు.  
“మీతో ఎందుకు చెపాత్ను?” అంది నవువ్తూ. భారయ్వైపు సుదీరధ్ంగా చూసాడు. చెదరని చిరునవువ్ ఎనిన్ 

కషాట్లు వచిచ్నా బెదరని ధీరతవ్ం సరసవ్తికే సొంతం. సంసారం ఈదడానికి ఎనోన్ సమసయ్లను ఎదురొక్నన్ సహనశీలి 
తను.క్షమయా ధరితిర్ అనన్ పదానికి నిలువెతుత్ నిదరశ్నం తను. ఎవరినీ కోపప్డినటుట్ తను చూడలేదు.ఎంతో ఓరుప్ ఆమె 
సవ్ంతం.కాలం అంచుల వెంట నడుసూత్ ఇచేచ్ కొండంత ఓదారుప్ తనకి ఊరటనిసుత్ంది. కరణేశు మంతిర్లా తానిచేచ్ పర్తి 
సలహా జీవిత పరయ్ంతం వరకూ వినియోగపడుతూనే వునాన్య . శయనేశు రంభ అని ఎందుకనాన్రో తెలీదు కానీ తనతో 
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సరసవ్తి గడిపిన పర్తి నిముషం ఒక అదుభ్త ఘడియే. మధురమైనరోజే. సంపూరణ్ సతరీ తతవ్ంతో తొణికిసలాడే తన భారయ్ 
సరసవ్తి ఆ రోజు కుపప్కూలినపుప్డు తనకి ఊపిరాడలేదు. 

సూరయ్కి అపప్టి కింకా పెళిల్ కాలేదు. జాబ లో చేరాడు. ఆ సమయంలో ఆఫీసుకి వెళిల్వునాన్డు. 
అనిన్ పరిక్షలు అయాయ్క డాకట్రుల్ “ఎనిన్ రోజులు బర్తుకుతుందో చెపప్లేం "అనాన్రు. 
తనకి వినపడలేదని అనుకునాన్డు కానీ తను చపుప్న భరత్ చేయి పటుట్కొని “వాడికి చెపప్కండీ..” అంది. 
“చెపప్కుండా ఎలా ఉండగలనూ సరసూ” అనాన్డు.  
“చెబితే వాడి గుండె అసలు తటుట్కోలేదండీ” అంది 
దిగాలుగా చూశాడు. అనిన్ంటికీ తనపై ఆధారపడే కొడుకు ధాయ్సని మరో సతరీ వైపు మళిల్ంచాల నిరణ్యించు 

కొని “ నెలలో వాడి పెళిల్ చూడాలని వుంది” అంది. 
“అంత తొందరగా సంబంధం ఎకక్డ దొరుకుతుంది?” అనాన్డు. 
దూరపు బంధువు లహరి గురించి చెపిప్ంది. తనని ఆ మదయ్ ఒక పెళిల్లో చూసిన విషయం గురించి 

చెపిప్ంది. లహరి తలితండుర్ల గురించి రఘురాంకి తెలుసు. విడాకుల వరకూ ఆ పిలల్ తలిల్తండుర్లు వెళాల్రు. 
“ఆ ఇంటి సంబంధం మనకెందుకు సరసూ..?” అనాన్డు. 
“తలిల్దండుర్ల తపుప్లకు పిలల్లిన్ శికిష్సాత్రా?” అంది. రఘురాంకి ఏం మాటాల్డాలో అరధ్ం కాలేదు. 
“పిలల్ బంగారు బొమమ్ లా వుందండీ ”అని భరత్ని కనివ్నస్  చేసింది. 
తనకి తెలిసిన సమాచారం చెబుతూ “వంటా వారుప్  లో అమామ్యి మంచి పార్వీణుయ్రాలే” అని పర్మోట  
చేసింది.రఘురాం “ఊ'కొటట్క తపప్లేదు.  
సూరయ్నారాయణ “నీ ఇషట్ం మమీమ్..” చెపాప్డు. 
నెల తిరిగేసరికలాల్ కొడుకిక్ పెళిల్ చేశారు,.సరసవ్తి పార్ణం గటిట్దే... పార్ణం నిలిచింది. 
“చినన్పుప్డు ఆరుబయట వెనెన్లోల్ ఊయల ఊగాలని నాకు ఉండేది. అదిగో అకక్డ ఒక ఉయాయ్ల 

నాకోసం వేయించండి ” అంది.  
రఘురాం కాదనకుండా ఆ పని చేశాడు. ఊయల ఊగేపుప్డు సరసవ్తి కళల్లో మెరిసే మెరుపంటే అతడికి 

చాలా ఇషట్ం. ఏరికోరి కోడలిన్ తెచుచ్కుంటే కోడలు తల కొరివిలా మారిందా? సరసవ్తి తల విదిలిచ్ంది. 
 “సరే నువువ్ చెపిప్నటేట్ ఇలుల్ అమేమ్ ఆలోచనను వాయిదా వేదాద్ం నానాన్. కానీ..” అని ఆగాడు సూరయ్. 
భరత్ పకక్న ఉనన్ లహరి ఎంటరయిపోయి “ఆ ఊయల కటిట్న సథ్లంలో రెండు షాపు రూంలు వేయిసేత్ 
అదెద్ వసుత్ంది కదా మావయాయ్..” అంది.  
రఘురాం కి ఏం మాటాల్డాలో అరధ్ం కాలేదు. 
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“ఊయల కావాలంటే పెరటోల్ వేయిసాత్ం ” అంది. 
“పెరటోల్ ఇరుకు సథ్లంలో ఊయల ఊగడానికి , ఇలా ఆరుబయట విశాలమైన సట్లంలో ఊగడానికి 
తేడా లేదా? అలలాల్ తేలి వచేచ్ మలయ పవనం మదయ్ ఊయల ఊగడం అనే ఇషట్మైన ఆ పకిర్య 

సాగుతుంటే సరసవ్తి మనసుస్ ఎంతో ఆనంద పడుతూ వుంటుంది. ఎందుకు వీళల్కి ఈ సథ్లం మీద దృషిట్ మళిల్ంది. ఈ 
ఆఖరి రోజులోల్ సరసవ్తిని ఆనందపెటట్కుండా ఎలా ఉండగలడు..?” 

రఘురాంలో ఎడతెరిపి లేని ఆలోచనలు. “నినన్ వీరాసావ్మి దారిలో కనిప్ంచాడు నానాన్.  తన సిమెంట  
వాయ్పారం కోసం బసాత్లు వేసుకోవడానికి మన ఊయల పెటిట్న సథ్లంలో షాప రూంలాల్ షెడ  వేసిసేత్ తీసుకుంటానని 
చెపాప్డు. అదెద్కూడా ఇరవై వేలకు పైగా ఇసాత్ననాన్డు. పైగా షాపు రూము కటట్డానికి అయేయ్ ఖరుచ్ కూడా తనే భరిసాత్నని 
చెపాప్డు.మనకిచేచ్ రెంట లోనే అతడి అపుప్ కట  చేసుకొంటానని చెపాప్డు” చెపాప్డు,  సూరయ్ నారాయణ. 

“ఇంతోటి సథ్లానికి అంత అదెద్ రావడం అంటే మాటలు కాదు కదా మావయాయ్..” అంది లహరి. 
వీరాసావ్మి లహరికి దూరపు బంధువు కూడా. సరసవ్తి వింటూ నిలొప్ంది. 
“అందరి కళూల్ ఈ సథ్లం మీదే” గొణుగుతూ బయటకు నడిచాడు రఘురాం. 
“ఆయనకి ఇషట్ం లేని పనిని చేయమని ఎందుకు ఫోరుస్ చేసాత్రు? ” అంది సరసవ్తి. 
“మావయయ్గారి మీద ఎందుకు చెపాత్రు , మీకిషట్ం లేదని చెపప్ండి అతత్యాయ్..” అంది లహరి కోపంగా. 
కోడలి వైపు చురుగాగ్ చూసింది సరసవ్తి.  
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా “ఈయనగారి సంపాదన మీ కీమో థెరఫీకి, మామయయ్గారి మందులకే 

సరిపోతుంది. చందుర్నికో నూలుపోగులా ఈ సథ్లం ఉపయోగపడి నాలుగు డబుబ్లు పోగు పడితే అవి మీ అబాబ్యికి 
వేడినీళల్కి చనీన్ళల్లా ఉపయోగపడతాయి కదా..!” అంది లహరి. 

“మీ మావయయ్కి సిమెంట  వాసన పడదు. ఆయనకి ఆసత్మా సమసయ్ కూడా వుంది. సిమెంట  గోడౌన ఎలా 
కడతారు?” అంది సరసవ్తి. 

“దేశంలోని అనిన్ వాయ్ధులు మన ఇంటోల్నే ఉనన్టుట్ వునాన్య ” అంది లోగొంతుకతో లహరి. 
సూరయ్నారాయణ భారయ్వైపు కాసత్ కోపంగా చూశాడు. 
“నామీద కారాలు మిరియాలు నూరడం కాదు. మీ అమామ్ నానన్ల దగగ్ర చూపండి మీ పర్తాపం.” అని 

లోనికి వెళిల్ంది. 
“ఏం చెపిప్నా కాదనడానికి మీరు నిరణ్యించుకునాన్రా అమామ్” అనాన్డు సూరయ్ నారాయణ. 
కొడుకు వైపు చురుగాగ్ చూసింది సరసవ్తి... 
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“లేకుంటే ఈ వయసుస్లో ఊయల ఊగాలనే కోరిక ఎందుకమామ్. ఆ లాయ్ండ  పేల్స  ఇసేత్ , షాపు రూంలు 
కటుట్కుంటాం కదా? పైగా లహరి చెపిప్న పాల్న  కూడా బాగుంది. మొనాన్మధయ్ వీరాసావ్మి ఇంటికి వెళితే ఆయన భారయ్ 
కూడా లహరికి ఈ సలహానే ఇచిచ్ందట.”  

సరసవ్తి కొర కొరా చూసింది. 
“ఏదో ఇంటోల్ బోరుగా వుంది అలా మా బంధువు వీరాసావ్మి ఇంటికి వెళొల్సాత్ అతత్యాయ్ అంటే వెళల్మని 

తాను చెపిప్ంది. ఇలా రాయబేరాలు నడుపుతుందని తను అనుకోలేదు. 
“రాతిర్కి మీ నానన్తో మాటాల్డుతాలేరా..” అంది సరసవ్తి. 
                        ************ 
 “నాది పోయే పార్ణమేగా , నాకోసం ఆ సథ్లం ఎందుకు వృధా చేసాత్రు పిలాల్డి మాట వినండి..” అంది 

సరసవ్తి. భారయ్ వైపు తదేకంగా చూశాడు రఘురాం. 
పర్కక్రోజు ఎరీల్మారిన్ంగ  ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ వెళిల్ కొడుకూ కోడలు పడుకునన్ గది దగగ్రకెళిళ్ తలుపు 

తటాట్డు. అపప్టికింకా సరసవ్తి నిదర్ లేవలేదు. 
“ఏంటి నానాన్?” అని కళుల్ నులుము కుంటూ బయటకు వచాచ్డు సూరయ్ నారాయణ. విడిపోయిన జుటుట్ 

ముడి వేసుకుంటూ ,  లహరి కూడా వచిచ్ంది. 
“ఏంటి మావయాయ్, అతత్యయ్ కేమయినా నలతగా వుందా?” అడిగింది. 
“కాదమామ్.. నాకే నలతగా వుంది” అని కొడుకు వైపు తిరిగి “మీరు ఇలుల్ ఖాళీ చేసి వెళల్ండార్” అనాన్డు. 
పిడుగు పడడ్టూట్ ఇదద్రూ అదిరి పడాడ్రు. “ఏంటి నానాన్?” అని అడిగాడు సూరయ్. 
“నువువ్ సరిగాగ్నే వినాన్వురా. నీకు జీతం వసుత్ంది. అదెద్ కటుట్కోలేని సిథ్తిలో లేవు. దయచేసి ఇలుల్ ఖాళీ చేసి 

వెళల్ండి. నేను ఇలా ఖాళీ చేయమని చెపిప్న విషయం మీ అమమ్కి చెబితే నా మీద ఒటేట్.” 
చెపిప్ వెనుతిరిగాడు రఘురాం. వారం రోజుల వయ్వధిలో సూరయ్ ఇలుల్ ఖాళీ చేశాడు. 
“ఇంత సడన గా ఈ నిరణ్యం మేంటార్ ?” అడిగింది సరసవ్తి. 
“కంపెనీకి దగగ్రగా ఏదో ఇలుల్ చూసుకునాన్డట. వాడి కంఫరట్  వాడు చూసుకోవాలి కదా.పోనివువ్ 

సరసవ్తీ” అనాన్డు రఘురాం. లహరి ఏమీ మాటాల్డలేదు. 
“ఆ సథ్లం వీరాసావ్మికి ఇసాత్ం లేరా,  షాపులకి రెంట  కూడా వసుత్ంది కదా.. ” అంది సరసవ్తి. 
సథ్లం ఇవవ్నందుకు వెళుత్నాన్డేమో అనుకొని అంది సరసవ్తి, 
“ఆ వచేచ్ రెంటోల్వో మీరే తీసుకోండి అతత్యాయ్. మీకసలే ఒంటోల్ బావోలేదు కదా..” అంది లహరి. 
“మంచిదమామ్. వరజ్య్ం వసుత్ంది..బయలు దేరండి..”  తొందర చేశాడు రఘురాం. 
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సూరయ్ తలిల్ దగగ్రకు వచిచ్ “నువేవ్ం బెంగపడకమామ్..రెండోర్జుల కొకసారి వచిచ్ నినూన్ నానన్ని 
చూసుకుంటాం...” అనాన్డు.  

“దానిదేముంది లేరా..సిటీలోనేగా మీరుండేది. మాకు చూడాలనిపిసేత్ మేమే వసాత్ం.మీకు చూడాలనిపిసేత్ 
మీరూ వదుద్రు..” అనాన్డు రఘురాం.  

కొడుకూ కోడలు లగేజీతో వెళిల్ పోయాక... “మీరేమైనా బెదరగొటిట్ పిలల్లిన్ వెళల్గొటట్డం లేదు కదా”అంది 
సరసవ్తి. 

“అవేం మాటలే..” అనాన్డు రఘురాం. 
“మనసుస్ బాగలేదు. ఊయలు ఊపుదురు రండి..” అని ఊయల దగగ్రకి వెళిల్ంది సరసవ్తి. 
నవువ్తూ వెంట నడిచాడు రఘురాం. ముందురోజు వీరాసావ్మిని కలిసి గదమాయిసేత్ అతడి పెదవి విపిప్ 

చెపిప్న మాటలు గురొత్చాచ్య  రఘురాంకి. 
“నేను చేసే సిమెంట  వాయ్పారానికి , ఇపప్టికే రెండు గౌడౌన లు ఉనాన్య  బాబాయ . మీ సథ్లం నేను ఏం 

చేసుకోను? ఇదంతా మీ కోడలు పిలల్ మా ఆవిడా వేసిన సెక్చ . ఆ సథ్లంలో ఊయల వేసి మీరు ఎంజాయ చేసుత్నాన్రు కదా. 
అది చూసి మీ కోడలు కళల్లోల్ నిపుప్లు పోసుకుంది. మీతోనే ఆ ఊయల తీసేయించాలనేది మీ కోడలిగారి అంతరంగం. 
నిజానికి ఆ సథ్లంలో షాపు రూంలు కడితే ఎవరైనా కళల్కి అదుద్కొని తీసుకుంటారు. ఆ విషయం మీకూ తెలుసు.ఆమె 
ఆనందానికి వెలగటట్గలిగే షరాబులం కాదు కదా మనం” అనాన్డు వీరాసావ్మి. 

వీరాసావ్మికి , సరసవ్తికి ఉనన్ అనారోగయ్ సమసయ్ తెలుసు. 
“కూరొచ్ని పది నిమిషాలు అయింది. ఊపరే..” అంది సరసవ్తి.” 
“కాసత్  ఉండవే ” అనాన్డు రఘురాం తన లుంగీ సరుద్కుంటూ... 
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