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"రెండేళళ్ నుండీ కరువుతో దికుక్ తెలియడం లేదమీమ్. వరాష్లు పడక, పంటలు పండక, నేలంతా ఎండిపోయి 
 బంగారంలాంటి చేను బీడుగా మారింది చూడు. ఇపప్టికే కోమటోళళ్ రామయయ్ దగిగ్ర నాలుగు లచచ్ల అపుప్ 
 చేసినాను. అసలు కనాన్ ఎకుక్వగా వడీడ్లు పెరిగిపోతునాన్యి. ఎలా కటాట్లి? మీ మామకేమో ఉబబ్సం రోగం. 
ఈ ముండాకొడుకు తాగి, ఆడోళళ్ దగగ్రికి తిరిగి రోగాలనీన్ తెచుచ్కొని ననున్ ఏడిపిసుత్నాన్డు. చేసుకునన్ పాపానికి 
 రాతిర్ంబగళూళ్ వాడికి చెయయ్లేక ఎతిత్పొయయ్లేక నేను చచిచ్పోతునాన్ను. 
వదుద్ నాయనా.. ఆ కరోర్డిన్ నేను చేసుకోను అని వారం రోజులు కూడు తినకుండా ఏడిచ్నాను. చినన్పిలల్ను 
 అపప్టికి పైటేసుకునే వయసు గూడా నాకు రాలేదు. మా నాయన నా మాట వినకుండా ‘నలల్గా వుంటే ఏమమేమ్? 
 చినబబ్కు నాలుగు కుంటలు భూమి వుండాది. మీరు లక్షణంగా సేదయ్ం చేసుకోవచుచ్. కూటికి గుడడ్కు తకుక్వ 
 వుండదు అని చెపిప్ తులం బంగారు పెటిట్ రెండు చీరలు కొనిచిచ్ రాముడి గుళోళ్ పెళిళ్ చేసినాడు. 
పెళళ్యినకాడిన్ంచీ ఒకక్రోజు కూడా ఈ పార్ణానికి సుఖం లేదు. వాడు తాగి తందనాలాడతా వుంటే ఒక పకక్ 
 పిలోల్ళళ్ను కంటానే మరొకపకక్ మగోడి మాదిరి సేదయ్ం చేసిత్ని. సంవతస్రం తిరకక్ముందే ముకుక్లోకి ముకుక్ 
 పుడక కూడా లేకుండా మా నాయన ఇచిచ్న తులం బంగారూ అముమ్కోని తాగేసినాడు ఈ మొగోడు.  
నా రెకక్ల కటట్ంతోనే పిలోల్ళళ్ను సాకి సంతరించినాను. లచచ్ రూపాయల కటన్మిచిచ్ పెదద్పిలల్యిన నెలకే  
కూతురికి పెళిళ్ చేసి బరువు దింపుకునాన్ను.  
కొడుకును బాగా సదివిదాద్మనుకుంటే వాడు పది పెయిల అయియ్ కోయేటికి పోతా అనె. నాలుగేళుళ్ చూసినా వీసా 
 రాకపోయె. కొయేటులో మగోళళ్కు వీజా దొరకడం కటట్మంట. వయసొచిచ్న పిలోల్డు తండిర్ మాదిరి ఊళోళ్ 
 తిరిగి ఎకక్డ చెడిపోతాడోనని భయపడి సంబంధాలు వెతికితే ఐదు లచచ్లు కటన్ం ఇసాత్మని చాలా సంబంధాలు 
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 వచిచ్నాయి. కానీ పిలల్ బావుండాలి కదా. ఆఖరికి.. అయిన పిలల్, తెలల్గా వుండాది, ముకూక్ మొహం బావుండాది,  
కటన్ం ఇయయ్కపొయినా పోనీలే అని చెపిప్ నినున్ చేసుకుంటిమి. 
కాపరానికొచిచ్న కొతత్ కోడలివి. నా కడుపులోని దుగద, నా బాధలనీన్ నీకు తెలియాలనే ఇదంతా చెపాత్ వుండాను. 
 ఇంటి గురించి నువువ్ తెలుసుకోవాల. నేను పడిన అగచాటుల్ నువువ్ పడకూడదనే నీకు చెపుత్నాన్ను." 
 "పైరుల్ పండే రోజులు రైతులు మూడు పూటలా తినే రోజులూ పోయినాయి. రైతులందరూ వుండే చేలను  
కూటీన్ళళ్కు అముమ్కోని తటాట్ బుటాట్ సరుద్కోని టౌన కు పోతా వుండారు. మనం అలా కాకూడదు. నా పార్ణం  
వునన్ంత వరకూ చేను అమేమ్దానికి లేదు. తరవాత మీ ఇషట్ం. ఇపుప్డు ఆ కోమటోడు దుడుడ్ కడతారా లేదా అని  
గొంతుమీద కూరుచ్నాన్డు.మొనన్ బజారోల్ నిలేసి అందరి ముందూ అడిగేసరికి సిగుగ్తో తలెతుత్కోలేక పోయినాను.  
చెంగనన్ బావిలో దూకి చసేత్ పోతాది అనిపించింది. 
అపుప్లోకి చేను రాపించుకోవాలని వాడికి దురుబ్దిద్ పుటిట్ంది. అందుకే వాడు నడి వీధిలో జనాలోల్ తెగేసి  
అడిగేదానికి తెగించినాడు. ఈ గండం గడిచేది ఎటాల్ అని నేను నిదర్పోకుండా ఆలోచన చేసాత్ వుండాను. 
నువువ్ తెలివైనదానివి. అంతో ఇంతో ఎనిమిదో తరగతి దాకా సదువుకునాన్వు. నువేవ్ ఏదో ఒక ఆలోచన చెపుప్ 
 సుజాతా. ఈ కషాట్లనుండి మనం తపిప్ంచుకునే మారగ్ం చెపుప్" సుధీరఘ్మైన తన మాటలిన్ ఆపి కోడలి ముఖంలోకి 
 దీనంగా చూసింది బుజజ్మమ్. 
ముడతలు పడిన ఆమె ముఖంలో దిగులు మేఘం దోబూచులాడుతోంది. ఎండిన చేను వైపు ఒకసారి చెమమ్గిలిల్న 
 అతత్ కళళ్ వైపు మరొకసారి సాలోచనగా చూసింది సుజాత. 
కరువు రాక్షసి కోరలనుండి తపిప్ంచుకోలేక, అపుప్ల పాలై ఆతమ్హతయ్లు చేసుకుంటునాన్రు రైతులు. పేపరోల్  
వారత్లు చదివి ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుంటూనే వుంది సుజాత. ఆమె హృదయం దర్వించింది. 
గొంతుకు అడుడ్పడిన దు:ఖానిన్ దిగమిర్ంగి నోరు పెగులుచ్కుని "ఏదో ఒకటి ఆలోచిదాద్ం అతాత్. సమసయ్కు 
 పరిషాక్రం వుంటాది. నువువ్ బాధ పడకు" అంటూ ఓదారిచ్ంది. 
"నీమీదే నమమ్కం పెటుట్కోని వునాన్ను సుజాతా. నువేవ్ ఏదో ఒకటి చేసి సంసారానిన్ గటెట్కిక్ంచాల" అనింది 
 బుజజ్మమ్ నేల చూపులు చూసూత్. 
ఆ మాటలోల్ ఏవో అరాథ్లు సుఫ్రించాయి సుజాతకు. ఏదో ఆలోచన బురర్లో తళుకుక్న మెరిసింది. కొంచెం  
తటపటాయించి "అతాత్ మరి ఆయనకు వీజా రావడం కషట్మయితే ముందుగా నేను కొయేటికి పోతాను. ఆడోళళ్కు  
వీజా తొందరగా వసాత్దంట కదా. తరవాత ఆయనకు వీజా పంపించి అకక్డికి పిలుచుకుంటా" అనింది సుజాత. 
కోడలి మాట వినగానే బుజజ్మమ్ కళుళ్ మెరిసాయి. మొహం బొపాప్యి ఆకులా విపాప్రింది. 
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నవువ్ పెదాలపైకి పాకుక్ంటూ వచిచ్ంది. "నా మనసులో మాట సకక్గా తెలుసుకునాన్వు అమీమ్. నాలుగు లచచ్లు  
అపుప్ దీరాచ్లంటే అయేయ్ పని కాదు. వునన్ చేను వాడి చేతిలో పెటాట్లంటే మనసు ఒపప్దు. 
ఇపుప్డు నువేవ్ మాకు దికుక్. ఇంటిని, చేనును కాపాడాలిస్ంది నువేవ్" అంటూ చేతులు పటుట్కుని కనీన్ళుళ్ 
 పెటుట్కునింది బుజజ్మమ్. 

PPP 
సుజాత హుషారైన పిలల్. ఏదైనా అందిసేత్ అలుల్కుపోగలదు. అతాత్ కోడళిళ్దద్రూ కూడబలుకుక్ని పాసోప్రుట్ తయారు  
చేయించారు. ఏజెంటును పటుట్కోని తొందరగా వీజా తెపిప్ంచమని అడిగారు. ఏజెంటల్ పనే అది కదా. తన ఎకస్రే  
కళళ్తో సుజాత వైపు చురుగాగ్ చూసాడు వాడు. ఇబబ్ందిగా అనిపించి పైట సరుద్కుంది సుజాత. 
"ఓమామ్ బుజజ్మామ్..రెండు నెలలోల్ ఆయమిమ్ని కొయేటికి పంపించే బాధయ్త నాది. మొతత్ం అంతా లచచ్ 
 రూపాయలవుతాది. ఇంత దుడుడ్ మీరు పెటుట్కోగలరా" అడిగాడు వంకరగా నవువ్తూ. 
"ఆయమిమ్ వంటిమీద రెండు తులాల బంగారుండాది సామీ. అది అమిమ్తే యాభై యేలయినా వసాత్యో రావో. 
మిగతాది ఏదో ఒకటి చేసి నువేవ్ సరుద్బాటు చెయియ్. నీ ఋణం వుంచుకోము" బర్తిమలాడింది బుజజ్మమ్. 
"సరేలే చూదాద్ం. ముందు వీజా తెపిప్సాత్ను. తరవాత మెడికల కు పోవాలి. టికక్టుల్ కొనాలి. ఖరచ్యితే చాలా 
 అవుతాది.  భయపడగాకండి. నేను చూసుకుంటా" అనాన్డు ఏజెంట హరి. 
ఎందుకో వళళ్ంతా పారాడే వాడి చూపులు, మాటలు కంపరం కలిగించాయి సుజాతకు. అయినా తపప్దు 
 అనుకుంటూ ఇంటికి వచాచ్రిదద్రూ.వీజా వచిచ్ందాకా కొడుకిక్ చెపప్కూడదని నిరణ్యించుకునాన్రు. 

PPP 
నెల తిరకక్ముందే వీజా వచేచ్సింది. మెడికల కు మదార్స పోవాలనాన్డు ఏజెంట హరి. కొడుకిక్ ఏమి చెపాప్లో 
 అరథ్ం కాలేదు బుజజ్మమ్కు. ఇంతదాకా వచాచ్క ఇపుప్డు వాడు కాదంటే ఏం చెయాయ్ల. అందుకే ఇంకా కొనిన్  
రోజులు రహసయ్ంగానే వుంచుదామని అనుకునాన్రు. 
"ఆయమిమ్కి ఆరోగయ్ం బాగలేదు. తిరపతికి పోయి చూపించుకోని వసాత్ము" అని కొడుకు శివకు చెపిప్ అతాత్ 
 కోడళిళ్దద్రూ బయలేద్రారు. 
శివకు అపప్టికి అనుమానం రాలేదు. ఏజెంట హరి బస లో సుజాత పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. అతాత్కోడళిళ్దద్రికీ ఏదో  
అరథ్మయీ కానటుల్ండాది. 
ఏది అడుడ్ చెపిప్నా పని ఆగిపోతాదనే భయంతో ఏజెంట చెపిప్నటేల్ చేసుత్నాన్రు. మొగుడు కూరుచ్నన్టేల్ ధీమాగా  
పకక్న ఆనుకుని కూరుచ్ని మీదకి వంగి మాటాల్డుతునాన్డు హరి. సుజాతకు కంపరంగా వుంది. అయినా కూడా  
తెచిచ్పెటుట్కునన్ నవువ్తో జవాబిసోత్ంది. 
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అంతటితో ఆగడు కదా వాడు. ఆగితే (మృ)మగాడెందుకవుతాడు. మదార్స చేరుకునాన్రు. మెడికల అయింది.  
అనిన్ రిపోరట్స్ చకక్గా వచాచ్యి. హోటలోల్ అనన్ం తినాన్రు. 
"రాతిర్కి ఇంటికి పోకుండా ఇకక్డే వుండి సముదర్ం, బీచ చూసి పోదాం" అనాన్డు హరి. 
"వదుద్లే నాయనా మా కొడుకు ఎదురు చూసుత్ంటాడు" అంది బుజజ్మమ్. 
మళాళ్ కొయేటికి పోతే సుజాత దొరకదనే కకుక్రిత్ వాడిది. 
"నీ జనమ్లో ఎపుప్డైనా మదార్సు చూసినావా బుజజ్మామ్. సినిమా వాళళ్ంతా వుండే ఊరిది. చచిచ్పోతే ఏమి  
చూసాత్వు. బతికి వుండగానే కళళ్తో మంచీ చెడాడ్ చూడాలి. ఒకక్రోజు వుంటే అకక్డ ఊళోళ్ కొంపలేమీ 
 మునిగిపోవులే" అనాన్డు గదమాయిసూత్. 
ఇక తపప్దనన్టుల్గా మౌనంగా వుండిపోయారు అతత్ కోడళుళ్. అందమైన సముదార్నిన్ చూసుత్నాన్ మనసంతా  
కలవరంగానే వుంది సుజాతకు. ఎగిసిపడే అలలాల్గే కలోల్లంగా వుంది మనసు. ఏదో జరుగుతుందనిపిసోత్ంది. 
జరిగితే ఎలా. ఏం చెయాయ్లి అనే పర్శన్ సముదర్మంత పెదద్దై వేధిసోత్ంది. హరి పకక్కు వచిచ్ చనువుగా భుజం  
మీద చెయియ్ వేసాడు. చుటూట్ చీకటి కముమ్కుంటోంది.  అంతటితో ఆగలేదతడు. సుజాత ముడుచుకుపోతోంది.  
బీచ లోని ఇసుకలోకి కూరుకుపోతే బావుండును అనుకుంటోంది. 
ఏజెంట హరి ఇలా ఎందరి ఆడవాళళ్ను వేధించాడో. అవసరం, అకక్ర ఎంతమందిని లొంగేలా చేసిందో. దేవుడికే  
ఎరుక. అసహనంగా కదిలింది సుజాత 
లొంగక చసాత్దా. కొయేటికి పోవాలంటే తపప్దు మరి. ఇలాంటి ఆడోళళ్ను ఎంతమందిని చూడలేదు అనుకుంటూ 
 గరవ్ంగా నవువ్కునాన్డు హరి. 
మనసులో రాతిర్కి ఏం చెయాయ్లా అనే పాల్నులు వేసుకుంటూ "ఇక రూముకు పోదాం పదండి" అంటూ పైకి 
 లేచాడు హరి. 
కీ ఇచిచ్న బొమమ్లాల్ ఇసకలోనుండి లేచారు అతాత్కోడళుళ్. 

PPP 
దారిలో దిగి ఏవో కొనుకొక్చాచ్డు హరి. ఇదద్రు ఆడవాళుళ్ భయపడుతూనే వునాన్రు. 
అందరికీ ఒకటే రూం. అందులో ఒక డబల బెడ వుంది. పకక్నే సోఫా వుంది. 
"ఒక రూములోనే అందరం సరుద్కోవాలి. తపప్దు. ఇంకో రూమంటే రెండు వేలు అవుతుంది" అనాన్డు. 
దుడుడ్ ఖరుచ్ అవుతాది అనగానే ఇదద్రూ నోరెతత్లేదు.  
"మీరు పడుకోండి నేను కొంచెం మందు తాగి పడుకుంటా" అనాన్డు హరి బాటిల మూత తీసూత్.  
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వాసన గుపుప్మంది. చేసేదేముంది. వాడి చేతిలో చికిక్పోయారు. 
రోజంతా పర్యాణంతో ఊరంతా తిరిగి అలసిపోయి వునాన్రేమో. వెంటనే ఇదద్రూ మంచం ఎకిక్ నిదర్పోయారు. 
నిదర్లో ఏవో పీడకలలు. ఎవరో సుజాతను ఇటువైపు తిపుప్కునాన్రు. మంచి నిదర్లో వుందేమో భరత్ పకక్న 
 వునాన్డు అనుకుంది సుజాత. 
తరవాత అరథ్మయింది హరి తన మీద పడాడ్డని. గటిట్గా కేకలు వేసింది సుజాత. అతత్ బుజజ్మమ్ లేచి లైటుల్ వేసింది. 
సుజాత చిగురుటాకులా వణికి పోతోంది. హరి పులిలా సుజాత మీద పడుతునాన్డు.  
శకిత్నంతా చేతిలోకి తీసుకుని చాచి పెటిట్ ఒకటిచిచ్ంది బుజజ్మమ్. 
ఆగి చెంప తడుముకునాన్డు వాడు. 
దెబబ్తో తాగిన మతుత్ కాసత్ దిగిందేమో "ఏయ ముసలాద్నా ననేన్ కొడతావా.  ఏమనుకునాన్వ. మీరిచిచ్ంది 
 యాభైవేలే. ఇంకో యాభై వేలు నేను పెటుట్కుని దీనిన్ కొయేటికి పంపించాల. ఊరికే చేసాత్ అనుకునాన్వా" 
 కోపంగా అరిచాడు. అసలే కోతి ఆపై కలుల్ తాగినటుల్ంది వాడి పరిసిథ్తి. 
"బాబూ నీకు దండం పెడతాను. దానిన్ ఏమీ చెయయ్కు. మేము అలాంటి వాళళ్ము కాము. ఏదో కొయేటికి వెళిళ్  
నాలుగేళుళ్ కషట్పడి నాలుగు లచచ్లు దుడుడ్ సంపాదించుకుని అపుప్లు తీరుచ్కుందాం అనుకునాన్ం తపప్ ఇలాంటి  
పాపపు పనులు మాకొదుద్" అంటూ చేతులు జోడించింది బుజజ్మమ్. 
"అయితే మీ ఖరమ్. బాగా ఆలోచించుకోండి. నేను దీనిన్ పంపించను. మీరు ఇచిచ్న యాభై వేలు కూడా మీకు 
 నషట్మే. నా మాట వింటే మీకు అనిన్విధాలా లాభం. మీ ఇషట్ం" అంటూ అటు తిరిగి ధీమాగా పడుకునాన్డు 
 వాడు. 
తెలాల్రే వరకు ఇదేమి ఖరమ్ అనుకుంటూ కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడిపారు ఇదద్రూ.  
తెలాల్రి లేచి "మీ దారిన మీరు పొండి" అంటూ వాళళ్ను వదిలేసి చకాక్ పోయాడు హరి. 
మదార్సు పటట్ణంలో దికుక్ తోచలేదు ఇదద్రు ఆడోళళ్కు. ఎపుప్డూ పలెల్టూరు విడిచి బయటికి పోలేదు వాళుళ్.  
అసలే అకక్డ తమిళం భాష.  
ధైరయ్ం చేసి ముందుగా తిరపతి బస ఎకిక్ సాయంతార్నికి కోడూరు చేరుకునాన్రు. అషట్కషాట్లు పడి రాతిర్కి ఇలుల్ 
 చేరుకునాన్రు. శివ మొహం చూడాలంటే భయం వేసింది. వచిచ్న వెంటనే పడకలేసుకుని నిదర్ వసోత్ందంటూ  
పడుకునాన్రు ఇదద్రూ. 
 పొదుద్నేన్ పది గంటలకలాల్ కోమటి రామయయ్ ఇంటికొచిచ్ "నా నాలుగు లచచ్లు వడీడ్తో సహా ఇసాత్రా చసాత్రా  
ఏదో ఒకటి చెపేప్దాకా కదలను" అంటూ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. 
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అపుప్డే ఏజెంటు హరి గూడా వెకిలిగా నవువ్తూ అకక్డికి వచిచ్ "వాళుళ్ ఏం చెపాత్రనాన్. చేను సవ్ంతం చేసుకో 
 సరిపోతుంది" అంటూ నిపుప్ ఎగదోసాడు సుజాత వైపు వంకరగా చూసూత్. 
ఇదద్రూ కలిసి నాటకం ఆడుతునాన్రని అతాత్కోడళిళ్దద్రికీ అరథ్ం అయింది. సమయానికి శివ ఇంటోల్ లేడు. 
 లేకపోవడమే మంచిది అనిపించింది. 
గంటసేపు ఇదద్రూ ఏదేదో ఇషట్మొచిచ్నటుల్ వాగి సాయంతార్నికి తేలచ్మని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. వాళుళ్ పోగానే  
గుకక్పెటిట్ ఏడిచ్ంది బుజజ్మమ్. 
దిగులుతో ఆ మధాయ్హన్ం సంగటి ముదద్ కడుపులోకి పోలేదు అతాత్ కోడళిళ్దద్రికీ. 
సాయంతర్ం కాగానే వచేచ్సాడు కోమటోడు. వచీచ్ రాగానే "అమామ్ నాయనకు చకక్గా పుటిట్ వుంటే దుడుడ్  
కటట్మని" శివను తిటట్డం మొదలు పెటాట్డు. 
శివకు దికుక్ తోచలేదు. రోషంగా పైకి లేచి "ఎకుక్వ మాటాల్డకు రేపు పొదుద్న బాకీలోకి చేను రాసిసాత్ పో" 
 అనాన్డు. 
బుజజ్మమ్ నెతీత్ నోరూ బాదుకుంది. గుండె పటుట్కుని నొపిప్ అంటూ విలవిలాల్డింది. ఆమె పరిసిథ్తి చూసి శివకు  
కాళూళ్ చేతులూ ఆడలేదు. 
మూడు గంటల బస లో బుజజ్మమ్ను కోడూరు ఆసుపతిర్కి తీసకపోయినాడు. 
సుజాత చేషట్లుడిగి గుమామ్నిన్ పటుట్కుని కూరుచ్ండిపోయింది. కాసేపు చలనం లేకుండా పిచిచ్దానిలా కింద  
కూరుచ్ంది. తరవాత ఏదో ఆలోచనతో ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్నటుల్ తల విదిలించి పైకి లేచింది. తలారా సాన్నం 
 చేసింది. పెటెట్లో వునన్ చీర బయటికి తీసి కటుట్కుంది. గంగమమ్ జాతరలో బలినిచేచ్ మేక పిలల్ గురొత్చిచ్వెరిర్గా  
నవువ్కుంది. వడివడిగా నడుసూత్ ఏజెంట హరి ఇంటికి బయలేద్రింది. 

PPP 
పది రోజులు గడిచిపోయాయి. బుజజ్మమ్ ఆరోగయ్ం మెరుగయింది. సుజాత కొయేటికి పోవడానికి శివ  
వపుప్కునాన్డు. కోమటోడు కువైట నుండి వచాచ్కే నాలుగు లచచ్లు దుడుడ్ ఇదుద్రులే అంటూ ఇంకా ముపైప్ వేలు 
 కలిపి ఖరుచ్లకు ఇచిచ్నాడు. 
ఏజెంట హరి మీలాంటి వాళళ్ను ఎంతమందిని చూసానో అని నవువ్కుంటూ మీసాలు మెలేసాడు.  
సుజాతను సవ్యంగా మదార్సుకు తీసకపోయి కొయేటికి పోయే విమానం ఎకిక్ంచాడు.  

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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