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నేను పుటిట్ ఏమి సాధించానో తెలియదు. కానీ ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ జీవితానిన్ ఎదురుక్ంటునన్ అకక్కిక
నా వలల్ ఇబబ్ంది కలగకూడదని తిరుగులేని కఠిన నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. ఇంతవరకూ నేను పటుట్దలగాఏమీ
సాధించకపోయినా జీవితంలో అకక్కిచిచ్న బాస మాతర్ం తపప్కూడదని దృఢ సంకలప్ం తీసుకునాన్ను.
రాఘవ బావ కూడా ఇంత కఠినమైన నిరణ్యం తీసుకోవదద్ని ఎంతో చెపాప్డని నాకు తరావ్త తెలిసింది.
కానీ అకక్ దీని గురించి ఏమీ మాటాల్డవదద్ంది. నా వలల్ వాళెళ్వరూ ఇకపై అవసథ్ పడబోరని గటిట్గా చెపిప్ంది.
తన కుటుంబం నితయ్ం తిటుట్కునో, ఆసహియ్ంచుకునో లేక అవమానపరిచే సిధ్తిలోనో ననున్ అకక్ చూడదలుచ్కోలేదు.
అందుకే తన జీవితకాలం కుమిలిపోయే కఠోర నిరణ్యానిన్అకక్ తీసుకుంది.
ఈ సంఘటన జరిగిన ఏడాదికి నాకొక వారత్ తెలిసింది.
జోగారావు చెపాప్డు నా పెదద్ మేనకోడలు లకిష్కి పెళిల్ సంబంధం కుదిరిందని, తిరుపతిలో పెళిల్ చేసుత్నాన్రని.
"మేనమామవి నువువ్ లేకుండా లకిష్ పెళిల్ ఎలా చేసాత్రని" జోగారావు ఇంకేదో చెపప్బోతుండగా నేను వారించాను
దీని గురించి ఇంకేమీ చెపప్దద్ని.
జోగారావునైతే వారించాను కానీ నా మనసుస్ ఎంతో వికలమైంది. నేనంటే ఆపాయ్యంగా ఉండే లకిష్కి
మేనమామగా నా బాధయ్త తీరచ్కపోగా కనీసం దాని పెళైళ్నా చూడలేక పోతునాన్నని. మళీళ్ నాకు నేనే
సరుద్కునాన్ను పెళిళ్కి ఆహావ్నమే పంపనపుప్డు నేనేం చేసాత్నని.
దీని గురించి తెలిసిన దురగ్ ఉండబటట్ లేక అకక్ దగగ్రకి వెళాత్నంది. కానీ పిలవని పెళిళ్కి మనం వెళళ్కూడదని
ఇంకా నా వాగాద్నం గురించి కూడా దురగ్కి గురుత్ చేసాను. దురగ్కివేమీ పటట్దు. తన ధోరణిలోనే పర్వరిత్సుత్ంది. నేను
అకక్కి మాటిచిచ్ వెళల్కపోయినా అతయ్వసరమైనపుప్డలాల్ అది చాటుగా అకక్ని కలిసి నాకు తెలియకుండా ఏదో
సహాయం తీసుకుంటూనే ఉండేది.
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కాలం గడుసోత్ంది. ఎపుప్డైనా సీతాఫలమండికి వెళేత్ వంశీ కనపడినా వాడు మాతర్ం ననున్ చూసి కూడా
చూడనటేల్ తపుప్కునే వాడు.
నా తిపప్లేవో నేను పడుతూ నాకు లభించిన చినన్ ఉదోయ్గ అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటూ జీవనం
సాగిసుత్నాన్ను. నా ఇదద్రు ఆడపిలల్లు కూడా ఏవో వానాకాలం చదువులు చదువుతూ పెరిగి పెదద్ వాళల్వుతునాన్రు.
రాఘవ బావ తన ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి దృషాట్య్ తన సవ్ంత ఇలుల్ అదెద్ కిచిచ్ సికిందార్బాద ఆఫీసుకి దగగ్రగా రైలేవ్
కావ్రట్రస్ కి మకాం మారాచ్డు. రాఘవ బావ కూడా కొనేన్ళుల్గా టైరన టికెటింగ పరయ్వేక్షణ విభాగంలోకి మారాడు.
అందువలల్ తరచు ఆడిట పనులకు బయట ఊళల్కు టూరోల్ ఉండడం వలన నేను బావను ఆఫీసులో కూడా కలిసే
అవకాశం లేక పోయింది.
దీనితో నేను అకక్ కుటుంబానికి పూరిత్గా దూరమై కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి. నాకు అకక్
కుటుంబం విశేషాలు ఏమీ తెలియకుండా పోయాయి. అకక్ కుటుంబానికే కాదు అమామ్ వాళల్కి కూడా నేను
ఇంచుమించు లేని వాడినే అయాయ్ను.
కొనాన్ళళ్కి వంశీ పోసట్ గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చేసి హైదరాబాదులో చాలా మంచి ఉదోయ్గంలో చేరాడని, అలాగే
నా రెండవ మేనకోడలు దామిని పెళిల్ కూడా జరిగిందని సీతాఫలమండిలో బంధువులు చెపాప్రు. దామిని పెళైళ్న
మూడేళళ్కి ఈ మధయ్నే అకాక్ వాళుళ్ వంశీ పెళిల్ కూడా చేశారని తెలిసింది.
బావ ఇంకా చినన్వాడే. ఇంకొనాన్ళుళ్ రైలేవ్లో సరీవ్స సమయం ఉంది. అందుకే నాకు సంతోషం వేసింది
రాఘవ బావ తన బాధయ్తలనీన్ రిటైర అయేయ్లోగా తవ్రగా పూరిత్గా నెరవేరాచ్డని.
ఇనాన్ళూల్ ఎంతో కషట్పడి అకాక్ బావా తమ పెదద్ కుటుంబ బాధయ్తలనీన్ సవయ్ంగా పూరిత్ చేసారు. ఇక
వాళుళ్ ఆనందంగా కొడుకు కోడలితో కాలకేష్పం చేసాత్రనుకునాన్ను. కానీ ఆ అదృషట్ం అకాక్ బావలకి దకక్లేదు.
ఒక రోజు పొర్దుద్నే జోగారావు నా ఇంటి అడర్స కషట్పడి తెలుసుకుని ననున్ కలిసి "బాబూ పొర్దుద్నే నీకొక
దురావ్రత్ చెబుతునాన్ను. ననున్ క్షమించు ఇపప్టికే ఆలసయ్మయియ్ంది నీకు చెపప్టానికి" అనాన్డు.
దేవుడా! ఏం పరీక్ష పెటట్బోతునాన్వు నాకు అనుకుంటూ "ఏమైంది జోగారావు?" అని అడిగాను.
"మీ రాఘవ బావ నినన్ పొర్దుద్నేన్ అకసామ్తుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ రైలేవ్ ఆఫీస లిఫట్ లోనే పార్ణాలు
విడిచాడు. నీకు ఈ విషయం తెలియచేదాద్మంటే ఎవవ్రికీ నీ అడర్స తెలియదు. నినన్ సాయంతర్మే బనీస్లాల
పేటలో అంతయ్ కిర్యలు జరిగాయి" అనాన్డు జోగారావు.
నా గుండె పగిలింది. ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది బావా! నువువ్ కూడా నానన్లాగే తవ్రపడి ఈ లోకం
నుండి తపుప్కునాన్వా అని విల విలా ఏడాచ్ను.
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భగవంతుడా! ననెన్ందుకు ఇలా శికిష్సుత్నాన్వు? నాకెంతో ఇషట్మైన రాఘవ బావ కడచూపు కూడా
దకక్నీయకుండా ఎందుకు చేసావు? నినన్నే తెలిసి వుంటే కనీసం బావకి తన ఇంటి దగగ్ర కాకపోతే సమ్శానంలో
నైనా శర్దాధ్ంజలి ఘటించి వీడోక్లు పలికేవాడిని. నాకా పార్పత్ం కూడా లేదని భోరుమనాన్ను.
"ఊరుకో బాబూ! ఈ విషయం తెలియకపోతే నువేవ్ం చేసాత్వ? నీ తపేప్ం లేదు దీనిలో. నీకు చిలకలగూడ
రైలేవ్ ఫంక్షన హాల తెలుసు కదా, దాని పర్కక్నే ఉనన్పెదద్ కావ్రట్రస్ లోనే సుగుణా వాళుళ్ండేది" అని చెపిప్ జోగారావు వెళిల్
పోయాడు.
నిరంతరం సమసయ్లతో, బాధలతో మెదడు మొదుద్ బారిన నాకు ఈ దురావ్రత్ మాతర్ం తటుట్కోలేని
దుఃఖానిన్కలిగించింది. నేను చాలాసేపు తేరుకోలేకపోయాను.
"అకాక్! ఇంకా యాభై ఏళుళ్ కూడా చేరని నీకు ఈ దురదృషట్మేంటి. నీవైనా కషాట్లు తీరి సుఖంగా ఉంటా
వనుకుంటే ఇలా జరిగిందేమిటి? ననిన్క ఎపప్టికీ కలవొదద్నాన్వు, నినెన్లా ఓదారేచ్ది. నీ ఒటుట్తో ననున్ కటేట్శావ
ఇపుప్డు నేనేం చేసేది" అని గుండెలవిసేలా ఏడాచ్ను.
ఇపప్టి దాకా విజయ బాబు సవ్గతానిన్ బరువెకిక్న గుండెతో నిశేచ్షుట్డై వింటునన్ ననున్
"ఏమిటి శీర్మన! వింటునాన్వా నా మాటలు" అని విజయ బాబు అనన్టల్నిపించి చెమరిచ్న కళళ్తో "ఊఁ"
అని కషట్మీమ్ద బదులిచాచ్ను.
"ననున్ఎంతో పేర్మించే అకక్కి, ఆపాయ్యంగా ఆదరించిన బావకి ననున్ఎపప్టికీ దూరం చేసిన వంశీని
నేను క్షమించలేను. శీర్మన! నేను అకక్కిచిచ్న మాట తపప్లేదు. నువువ్ చెపుప్ నీ మితుర్డు వంశీ నాకెందుకింత
మనసాత్పం కలిగించాడు?" అని విజయ బాబు రోదన నాకు వినిపించింది.
నా చేతుల చుటూట్ పెనవేసుకునన్ తమల తీగ ధారాపాతంగా తనీన్రు సర్విసోత్ంది. నా ముకుక్ పుటలు
ఎగసి పడుతూ, గొంతు బిగుసుకుపోయి నేనూ ఏడుసుత్నాన్ను. కొంతసేపు నా నుంచి ఏమీ సప్ందన లేదు.
విజయ బాబు తీవర్ మనోవేదనని గర్హిసుత్నన్ నాకు ఉనన్టుల్ండి ననున్ పెనవేసుకునన్ తమల తీగ పర్కక్కి
జరిగి కిర్ందకి వాలినటల్నిపించింది. నాకు విజయ బాబు సవ్రం వినిపించడం మానేసింది!!
"ఏంటి విజయ బాబు! చెపప్డం మానేసావేమిటి? మాటాల్డు" అని తరచి తరచి నేనంటుండగా,
"ఏంటండీ. ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్రు. మీలో మీరు మాటాల్డుతునాన్రేంటి?" అని మా ఆవిడ నా చేయి
పటుట్కుని అడుగుతుంటే ఉలికిక్పడడ్ నేను "ఏమీ లేదు" అని అనయ్మనసక్ంగా ఇంటోల్కి నడిచాను.
ఇంటోల్కి వచాచ్ననన్మాటే కానీ విజయ బాబు సవ్గతమే ననున్వెంటాడుతోంది. మరాన్డు తిరిగి తమల
తీగ దగగ్రకి ఎంతో ఆదురాద్గా వెళిల్న నాకు అకక్డి దృశయ్ం దిగార్భ్ంతికి గురి చేసింది. పెరటోల్ తమల తీగ చాలా వరకు
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వడలిపోయి కుర్ంగిపోయి ఉంది!
"విజయ బాబు, విజయ బాబూ!" అని ఆ రోజు ఎనిన్సారుల్ ఆ తమల తీగ పార్ంతం దగగ్ర పిలిచినా నాకు
విజయ బాబు సవ్రం తిరిగి వినిపించలేదు.
విజయ బాబు తన కథని అసంపూరిత్గా మిగలచ్డం నాకు విచితర్ంగా ఇంకా చాలా వెలితిగా అనిపించింది.
ఆ తరువాత విజయ బాబుకి ఏమైంది అనన్ సందేహాలతో ఉకిక్రిబికిక్రైన నేను వంశీకి ఫోన చేసి జరిగిందంతా
చెపాప్ను.
వంశీ కూడా నివెవ్ర పోయి "శీర్మన! ఇంతకీ ఏం చేసుత్నాన్వురా నువువ్" అనాన్డు.
"డాకట్ర సాబ! రిటైర అయాయ్క సైనస్ పరిశోధనలు మాని ఆతమ్శోధనలు మొదలెటాట్వా" అని ఎగతాళి చేసాడు.
"ఒరేయ నోరు ముయయ్రా! నేను చెపిప్ందాంటోల్ ఏదైనా కలిప్తం ఉందా? ఈ సంఘటనలేంటో అరధ్ం గాక
నేను సతమతమౌతుంటే వెటకారం చేసుత్నాన్వు. నువువ్ ముందు అరెజ్ంటుగా ఇంటికి రా" అని వంశీని తిటాట్ను.
ఇంతలో మా అమామ్యి జోయ్తి "నానాన్! ననున్ బయటికి తీసుకెళాత్ననాన్వ. ఇపుప్డేంటి వంశీ అంకుల ని
పిలిచావు" అనింది.
"మనం సాయంతర్ం వెళదాం. నువువ్ అంకుల కోసం కాఫీకి డికాక్షన తయారు చేయమామ్" అనాన్ను నేను.
కొదిద్ సేపటోల్నే వంశీ వచాచ్డు. జోయ్తి మాకు ఇచిచ్న కాఫీ తార్గుతూ నేను పూసగుచిచ్నటుల్ నాకు కలిగిన
అనుభవానిన్, విజయ బాబు వినిపించిన తన సవ్గతానిన్వివరించాను.
వంశీ అంతా విని " శీర్మన, ఇదంతా నీకు చాలా వరకు నా దావ్రా తెలిసిందే కదా! ఆ జాఞ్పకాలే నీకు తిరిగి
సుఫ్రణకొసుత్నాన్యి" అనాన్డు.
నేను "ఒరేయ! ననున్పిచిచ్ వాడిని చేయకురా. కావాలంటే ఆ తమల తీగ దగగ్రకు వెళదాం పద" అని
వంశీని పెరటోల్కి తీసుకెళాళ్ను.
"వంశీ చూడు! నీకు తెలుసు కదా కిర్ందటి సారి నువువ్ వచిచ్నపుప్డు ఇది ఎంత గుబురుగా పచచ్గా
ఉండేదో. రెండు రోజుల కిర్తం నుంచే ఉనన్టుల్ండి ఇలా కమిలిపోయి వాడిపోయింది" అనాన్ను.
వంశీ పరిశీలనగా ఆ తీగని చూసి "ఒరేయ! కిర్ంద చూసావా? ఈ తీగె వేళుళ్ నేలనుంచి ఊడిపోయి
ఉనాన్యి" అందుకే అలా జరిగింది అనాన్డు.
నేను "కావచేచ్మో, కానీ అకసామ్తుత్గా ఎందుకు జరిగింది? నా అనుభవం మీద నమమ్కం కలగడం లేదు
కదా. ఔను లే! కరక్శుడివి ఇటువంటి అనుభూతి నువెవ్ందుకు నముమ్తావు" అని నిషుట్రంగా అనాన్ను.
నేను వేసిన నిందతో బాధపడడ్ వంశీ "సరే లేరా! నేను దురామ్రుగ్డినే. అనుబంధాలను అరధ్ం చేసుకోని
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కఠినుడనే. కానీ నా మనోగతం, ఇంకా అపప్టి నా పరిసిథ్తిని కూడా తెలుసుకోవాలి నువువ్" అనాన్డు.
ఇక వంశీ ఇపుప్డు తన గతానిన్, అపప్టి పరిసిథ్తులనూ విడమరిచ్ చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.
వంశీ మనోగతం
వంశీ నాతో ఇలా అనాన్డు
శీర్మన! ఆ రోజు నానన్పోయిన నాడు, ఊహించని ఈ ఆకసిమ్క దురఘ్టనకి ఎవవ్రికీ ఏమీ తోచలేదు. తరావ్త
కొదీద్ సేపటికి మావయయ్ గురుత్కు వచిచ్నా ఎకక్డునాన్డో తెలియదు ఇంకా ఎవరికైనా చెబుదామనాన్ కుదరలేదు.
మరాన్డు నానన్ అంతయ్కిర్యలు ముగిసిన సాయంతర్ం చుటాట్లెవరూ ఉండకూడదు కాబటిట్ ఇంటోల్ మేము
కుటుంబ సభుయ్లం మాతర్మే ఉనాన్ము. మా ఆవిడ ఎవరో వచాచ్రని చెపిప్ంది. నేను బయటికొచేచ్సరికి
మావయయ్ ఇంటి ముందు మెటల్ దగగ్ర ఉనాన్డు.
చాలా ఏళల్యియ్ంది మావయయ్ని దగగ్రగా చూసి. అలా చూసుత్నన్ ననున్ "ఏమైందిరా, ఎందుకిలా జరిగింది రా
వంశీ"! అంటూ మావయయ్ ననున్ పటుట్కుని అకక్డే ఉనన్ మెటల్ మీద కూరుచ్నాన్డు.
నేనూ తల పంకించి దుఃఖం ఆపుకుంటూ నేల చూపులు చూసుత్నాన్ను. మా ఇదద్రి మధయ్ చాలా అంతరం
పెరిగింది. మాటలు రావటేల్దు. మావయయ్ ఉనన్టుల్ండి బావురుమనాన్డు "మీ నానన్ కూడా వెళిల్పోయాడేంటార్"
అని నా చేతులు పటుట్కునాన్డు.
నేను తమాయించుకుని మావయయ్ భుజం తటిట్ అనునయించాను. "అమమ్ని పలకరిసాత్వా, రా లోపలికి
వెళదాం" అనాన్ను. మావయయ్ వదద్ని తలూపాడు.
"మంచి నీళుల్ తాగుతావా" అంటే "వదుద్రా" అనాన్డు. మెటల్ మీద నేనూ మావయేయ్ కూరుచ్ని ఉనాన్ము.
ఏ సంభాషణ లేకుండా కొనిన్నిమిషాలు గడిచాయి. మావయయ్ తల వంచుకుని కళుళ్ మూసుకుని పార్రధ్న
చేసుత్నన్టుల్గా ఉనాన్డు. కొదిద్ సేపటికి మావయయ్ ననున్ పటుట్కుని నా కళల్లోకి చూసూత్ "సరే రా. అమమ్ జాగర్తత్"
అని చెపిప్, లేచి వెళిళ్పోయాడు.
నేను మావయయ్ వెళిల్పోతుండగా అలా చూసూత్ ఉండిపోయాను. ఇంటోల్ లోపల ఉనన్ మిగతా వాళల్కి
తెలియకుండానే ఈ నిశశ్బద్ సమయంలో మావయయ్ రావడం ఇంకా దుఃఖిసూత్ వెళిల్పోవడం జరిగిపోయింది.
వంశీ ఇంకా చెబుతుండగా నేను కలిప్ంచుకుని "ఎందుకురా నీకు విజయ బాబు మీద అంత కోపం" అనాన్ను.
నా మాటకు చలించిన వంశీ "అదేమీ లేదురా శీర్మన! ఏమని చెపప్ను మావయయ్ గురించి నేనిపుప్డు?
తన జీవితంతో నేను ఎలా ఉండాలో లేక ఉండకూడదో నేరాప్డనా!?
మావయయ్ వలల్ కలుగుతునన్ఇబబ్ందికి అమమ్తో చెపేప్ వాడిని. అమామ్! నువువ్ మావయయ్ వాళల్కు ఏదైనా
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సహాయం చెయాయ్లనుకుంటే ఒకేసారి పెదద్గా చేసేయి. అంతేగానీ పదే పదే మావయొయ్చిచ్ ఇబబ్ంది పెడితే నాకు
చదువు మీద ధాయ్సకి ఆటంకం కలుగుతోందని.
నాకు అనవసరంగా అబదాద్లాడే వాళల్ంటే తెగ అసహయ్ం. మావయయ్ వయ్వహారం చూసి నాకు కోపం వచేచ్ది.
చేతిలో కొనిన్డబుబ్లు పడగానే రేపనన్ది ఆలోచించకుండా ఉనన్ కొదిద్పాటి డబుబ్తో సినిమాలు చూసే మావయయ్
కుటుంబమెపప్టికీ బాగుపడదని.
ఇదే కాకుండా నేను బయట ఆడుకోవడానికి వెళిళ్నపుప్డు కొంత మంది పిలల్ల తలిల్దండుర్లు, చుటాట్లు,
"ఏరా! మీ మావయయ్ సంగతేమిటి. ఎందుకు జైలుకెళాల్డు. ఎపుప్డు తిరిగొసాత్డు?" అని అడుగుతుంటే నాకెంతో
అవమానంగా ఉండేది.
ఇదే సమయంలో నానన్కి హారట్ ఎటాక వచిచ్న వెంటనే ఒకోక్ బాధయ్త తవ్రగా పూరిత్ చేయాలని అమామ్
నానాన్ భావించి అకక్కి పెళిల్ సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెటాట్రు. సేన్హితుల ముందు మావయయ్ పర్సాత్వన
నేను నామోషీగా భావించడం పర్కక్న పెడితే, మావయయ్ చరితర్ అకక్ పెళిళ్కి ఏమైనా ఆటంకం కలిగిసుత్ందేమోనని
నాకు చాలా భయంగా ఉండేది.
నేను ఆందోళన చెందాను. ఇది ఎంత సమీప బాంధవయ్ విషయమైనా దీనికి ఒక ముగింపు తేలచ్కపోతే, దీని
పరయ్వసానం కుటుంబమంతా ఎలల్పుప్డూ భరించాలిస్ందే అని. అమేమ్మో తనకునన్బాధలు చాలక మావయయ్
గురించి తలచుకుని మౌనంగా దుఃఖిసుత్ండేది.
అసలే సునిన్తంగా మారిన నానన్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి దృషాట్య్ కూడా దీనికి ఒక శాశవ్త పరిషాక్రం కావాలి
అనిపించేది నాకు. అందుకే కొనాన్ళుళ్ బాధపడాడ్ తరువాత పర్యోజనముంటుందని భావించి, అమమ్ మీద
ఆఖరున నా తీవర్ అసాత్ర్నిన్ పర్యోగించాను. అమమ్ఎంత చెపిప్నా, నేనిక దీనిన్భరించలేను. మావయయ్ మన ఇంటికి
రావటం ఎపప్టికీ ససేమిరా వదద్నాన్ను.
శీర్మన! మావయయ్ విషయంలో నేను దురామ్రగ్ంగా పర్వరిత్ంచానని నువువ్ కూడా భావించినా, నాకు తెలుసు
నేను తీసుకునన్ అపప్టి కఠిన నిరణ్యంతో దీరఘ్ కాలం మా కుటుంబానికి భారం తగిగ్ పర్శాంతత దొరికిందని.
ఐతే ఒకటి మాతర్ం నిజం. మావయయ్ తోటి భౌతిక దూరంతో మా కుటుంబానికి ఒక పరిషాక్రం లభించినా,
మానసికంగా జీవితకాలం మాతర్ం రకత్ సంబంధంతో కూడిన పేర్మ, అనుబంధాలు ఎపుప్డో ఒకపుప్డు మావయయ్ని
గురుత్ చేసూత్నే ఉంటాయి.
శీర్మన! చినన్పప్టి నుండీ మావయయ్తో నా అనుబంధం గురించి కొనిన్ సంఘటనలు చెబుతాను విను.
ఊహ తెలిసిన తరువాత బహుశా నాకు అపప్టికి ఐదేళుళ్ంటాయేమో, ఒకసారి మావయయ్ మా ఇంటికి వచిచ్
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ఒక గదిలో సిగరెట తాగుతూ, మా బామమ్ రావడం చూసి వెంటనే దానిన్ ఆరేప్సి పర్కక్నే ఉనన్ బుటట్లో పడేసి తపుప్
కునాన్డు. అది గమనించిన నేను కుతూహలంతో ఆ తరువాత సిగరెట ముకక్ని బుటట్లోంచి తీసి మావయయ్లా నోటోల్
పెటుట్కుని ఊదటానికి పర్యతిన్ంచాను.
ఇంతలో మా అతత్ అది చూసి బామమ్కి చెపిప్ంది. మావయయ్ంటే మంచి అభిపార్యం లేని బామమ్ "చూడు
మీ తముమ్డి నిరావ్కం. వాడు చెడినదే కాక వీడి పర్భావం మిగతా పిలల్ల మీద కూడా ఎలా ఉంటుందో" అని అమమ్తో
నిషుఠ్రమాడింది.
అంతే! అమమ్కి ఉకోర్షం వచిచ్ ననున్ పటుట్కు చితక బాదింది. దీనితో నాకు బుదిధ్ రావటమే కాక మావయయ్
చెడడ్ పనులు చేసాత్డు అనే భావం బలంగా నాటుకుంది. కానీ తరువాత కాలంలో మావయయ్ తెలివితేటలు, ఏ పనైనా
నైపుణయ్ంతో చకక్గా చేసేయటం ననున్ ఎంతో ఆకటుట్కునేవి.
కొనాన్ళళ్కి నీకు తెలుసు కదా మన సూక్ల లో పిలల్లు అటట్ ముకక్లతో ఇలుల్ కటిట్ తీసుకు రావాలనన్ కార్ఫట్
పోటీ నిరవ్హించారు. నేను కొనిన్అటట్ ముకక్లు పోగు చేసి ఏదో పిండి జిగురుతో ఒక ఇలుల్ కటాట్లని కషట్ పడుత్నాన్ను
కానీ అసస్లు కుదరటేల్దు.
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