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 పోసట్.. పోసట్.. కువైట నుండి జాబొచిచ్ందమామ్.." వాకిటి ముందు నిలిచి సైకిల బెలుల్ మోగిసూత్ గటిట్గా అరిచాడు 
 పోసట్ మాన. 
ఎసటోల్ బియయ్ం వేసుత్నన్దలాల్ ఆగి చేతులు పమిట కొంగుకు తుడుచుకుంటూ బయటికి పరిగెతుత్కుని వచిచ్ంది 
 సుధ. 
అపప్టికే పోసట్ మాన చేతిలోని జాబును అందుకునన్ నరసమమ్ కొంగు చాటున దాచేసూత్ "ఇది మనకు కాదులే.  
కటట్కింది మంగమమ్కొచిచ్న జాబు. వెళిళ్ ఆమెకిచిచ్వసాత్" అంటూ బయటికి వెళిళ్పోయింది. 
అతత్ పోయిన వీధి పొడవునా ఒకసారి చూసి నిటూట్రిచ్ పొయియ్కాడికి పోయింది సుధ. దబరలో మరిగే ఎసరు లాగే  
సుధ హృదయం కూడా ఉడికిపోతోంది. కళుళ్ నీళళ్తో నిండి మసకబారాయి. 
మొగుడు మురళి కొయేటుకి పోయి సంవతస్రం అయింది. ఇపప్టికి ఒకక్ జాబు కూడా రాయలేదు. ఎలా వునాన్డో 
 ఏమయాయ్డో తెలియడం లేదు. మురళి రాసిన జాబులనీన్ సుధ కంట పడకుండా అతేత్ మాయం చేసోత్ందని ఆమెకు 
 తెలుసు. కోమటోళిళ్ంటికి మురళి ఫోన చేసినపుప్డలాల్ సుధకు తలనొపిప్గా వుందని అతనికి కలల్బొలిల్ కబురుల్ చెపిప్ 
 భారయ్తో మాటాల్డనీయకుండా అడుడ్పడుతోందనీ తెలుసు. అతత్కు తన మీద అంత కక్ష ఎందుకో సుధకు అరథ్ం  
కావడం లేదు. ఇంటోల్ పని మొతత్ం సుధే చెయాయ్లి. తొలి కోడి కూయగానే సుధను నిదర్ లేపుతుంది నరసమమ్.  
అపప్టినుండీ రాతిర్ నిదర్పోయేదాకా యంతర్ంలా తిరుగుతూ వంచిన నడుం ఎతత్కుండా పని చెయాయ్లిస్ందే. 
పెళళ్యిన నాలుగు నెలలకే మురళి కొయేటికి పోవాలిస్ వచిచ్ంది. 
సుధకు కూడా పాసోప్రట్ చేయించి ఆరెన్లల్ లోపల వీసా పంపిసాత్నని, కొయేటికి పిలుసాత్నని ఒటేట్సి చెపాప్డతడు. 
మురళి మాటల మీద సుధకు నమమ్కం వుంది. కానీ మధయ్లో అతత్ నరసమమ్ ఏదో నాటకాలు ఆడుతోందని సుధకు  
అరథ్మవుతోంది. 
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ఎందుకిలా చేసుత్నాన్వని అడగలేని పరిసిథ్తి ఆమెది. అడిగితే ఇంకేమైనా వుందా. ఎలాగైనా భరత్తో ఒకసారి 
 మాటాల్డాలని ఆమె పార్ణం అలాల్డిపోతోంది.భరత్ను తలచుకుంటే కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. బేలగా మారింది 
 హృదయం. ఓపిక నశించింది. ఇక ఏదో చెయాయ్లి లేదా ఎదురు తిరగాలి అనుకుంది కుతకుత వుడుకుతునన్  
పొయియ్మీది అనాన్నిన్ చూసూత్. 

PPP 
 అకక్డి వాతావరణం భయానకంగా వుంది. మంతర్గాడి హుంకారాలు, మంతార్ల ఉచఛ్రణ, దయయ్ం పటిట్న సుధ  
కేకలతో ఆ పర్దేశం మారుమోర్గుతోంది. ఊరిజనం చుటూట్ గుమిగూడి జరిగే తంతును మిడి గుడేల్సుకుని 
 చూసుత్నాన్రు.  సుధలో తిషట్ వేసుకూక్రుచ్నన్ దయయ్ం గటిట్దేమో ఎంతకీ లొంగడం లేదు. దారికి రావడం లేదు. 
మంతార్ల మారెయయ్ రెచిచ్పోతూ సుధ జుటుట్ను ఒడిసి పటుట్కుని పోతావా లేదా అంటూ వేపమండలతో చితక 
 బాదుతునాన్డు.  
ఆ దృశాయ్నిన్ చూసి పిలల్లు జడుసుకుంటారనే ఉదేద్శంతో వారిని చీర కుచెచ్ళళ్మధయ్ దాచి వుంచి కాసత్ దూరంగా 
 నిలబడి లోనికి తొంగి చూసుత్నాన్రు తలుల్లు. ఆరు గుంజల కొటట్ంలో నడిమధయ్న పేడతో అలికి వేసిన చుకక్ల  
ముగుగ్ మీద జుటుట్ విరబోసుకుని కూరుచ్నన్ సుధ పళుళ్ పటపటా కొరుకుతూ ఎరర్టి కండల్తో మంతర్గాడిని 
 కోపంగా చూసోత్ంది. వదిలితే మంతర్గాడి పీక కొరికి రకత్ం తాగేటుల్ వుంది ఆమె ఉదేర్కం. 
ఆమె ఎదురుగా నిలబడి వేపమండలు చేతబటుట్కొని ఆవేశంగా అరుసుత్నాన్డు మంతర్గాడు మారెయయ్. 
 వేపమండలతో తలపై కొటిట్నపుప్డలాల్ సుధ నాలుక బయటపెటిట్ కనుగుడుల్ చితర్ంగా తిపుప్తూ వళళ్ంతా కదిలేలా 
 ఊగుతోంది. అపుడపుడూ అరథ్ంకాని భాషలో ఎవరినో తిడుతోంది. మధయ్లో హృదయ విదారకంగా ఏడుసోత్ంది. 
అతత్ నరసమమ్కు కాళూళ్ చేతులూ ఆడటం లేదు. 
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నాలుగు రోజులనుండీ దయయ్ం పటిట్నటుల్ వింతగా పర్వరిత్సోత్ంది సుధ. అతత్ నరసమమ్కు ఏమీ అరథ్ం కావడం లేదు. 
 ఏదైనా మాటాల్డితే చాలు వీధంతా వినబడేలా కేకలు వేసూత్ దయయ్ంలా మీద పడి రకుక్తోంది. రాతర్ంతా నిదర్ 
 పోకుండా తల విరబోసుకుని మంచంపై కూరుచ్ని ఊగుతూ అతత్ నరసమమ్ను తిడుతోంది. 
ఆ మాటలను, చేషట్లను బటిట్ సుధ వంటోల్కి వచిచ్న దయయ్ం ఖచిచ్తంగా దిగవీధిలోని పులల్యయ్ కోడలు విజయలకేష్మ్  
అని తీరామ్నించారు.  అపప్టోల్ ఆ పిలల్ మురళిని గాఢంగా పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకోవాలని ఆశ పడింది. కానీ  
నరసమేమ్ కటన్ం ఎకుక్వ ఇవవ్లేరని విజయను వదద్ని వారించి సుధను తెచిచ్ మురళికి చేసింది. 
విజయ తలిల్దండుర్లు కూతురికి ఏవో మాయమాటలు చెపిప్ బలవంతంగా పులల్యయ్ కొడుకుకు ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసారు 
 కానీ వాడితో కాపరం చెయయ్లేక ఆ పిలల్ ఉరేసుకుని చచిచ్పోయింది. ఇపుప్డు మురళి మీద మోజు చావక ఈ  
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ఇంటి కోడలైన సుధకు దయయ్మై పటిట్ పీడిసోత్ంది. ఇది చచిచ్ కూడా ఇంటోల్ చేరి ననున్ పీడిసోత్ంది దీనిన్ ఎలా 
 వదిలించాలబాబ్ అనుకుంటూ పళుళ్ కొరుకుక్ంది నరసమమ్ కోపంగా. 
దయాయ్నిన్ వదిలించాలంటే సుధను ముగుగ్లో కూరోచ్బెటాట్లి అని మంతర్గాడు చెపప్డంతో నటిట్ంటోల్ ముగుగ్ వేసి 
 నిమమ్కాయలను, కోడిని, వేపమండలను, సుధను మంతర్గాడికి అపప్గించారు. 
కబురందుకునన్ సుధ అమామ్నానన్లు కూడా వచిచ్ కూతురి వింత పర్వరత్నకు బితత్రపోయారు. బంగారంలాంటి 
 పిలల్కు ఏ గాలి సోకిందో ఏమో అంటూ లబోదిబోమని మొతుత్కునాన్రు. వాళళ్కు ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాక నీళుళ్ 
 నమిలింది నరసమమ్. చేసుకునన్ వారికి చేసుకునన్ంత అని అంటారు ఇందుకే కాబోలు. మాటాల్డితే మీదపడి  
కొడుతునన్ సుధను చూసేత్నే భయపడుతోంది నరసమమ్. 
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"తలీల్ విజయా.. నువు చాలా మంచిదానివి కదా. ఏం కావాలో చెపప్మామ్. నీకు సమరిప్ంచుకుంటాం. నీ కోరికలు  
ఏవో చెపితే అవి తీరుసాత్ము. ఈ బిడడ్ సుధను వేధించకుండా వీళళ్ పరువు తీయకుండా నువు వెళిళ్పోమామ్" అని  
అరిథ్ంచాడు మంతర్గాడు. 
"హహహా.. ఏం కావాలనాన్ ఇసాత్రార్.." హుంకరించింది సుధ.  
"ఇసాత్మమామ్ ఇసాత్ం. నీకు కోడిని కోసి రాగి సంగటి చేసి పెటట్మంటావా. మేకపోతును కోసి తలకాయ కూర 
 వండిపెటట్మంటావా?ఏం చెయయ్మంటే అది చేసాత్ం చెపుప్ తలేల్.." అనాన్డు మంతర్గాడు. 
"చెపాత్రా చెపాత్ను.. తొందరలో చెపాత్ను. రేయ.. చెపిప్నాక మీరు నా కోరిక తీరచ్కపోతే నా మాట వినకపోతే మీ 
 రకత్ం తాగుతానొరేయ"  కేకలేసింది సుధ. 
ఊగి ఊగి అలసట వచిచ్ందేమొ ఆ పూటకు దయయ్ం వదిలి పోయింది. 
మరసటిరోజు పొదుద్నేన్ వంటోల్కి వచిచ్న దయయ్ం "రేయ ఎకక్డ చచాచ్వురా? కోడి కూర ఏదిరా? ఆకలి.. ఆకలి" 
 అని కేకలు వేసింది. 
కోడిని కోసి కూరొండి రాగిపిండి సంగటి చేసి పెటాట్రు. ఆవురావురుమని మొతత్ం తినేసింది సుధ. 
ఇక ఈ బిడడ్ను వదిలి పోమామ్ మంచిదానివి కదా అని పార్ధేయపడుతునాన్రు. 
"హహహా.. నేను అంత సులభంగా పోతానా.." నవివ్ంది సుధ. 
ఏం కావాలో చెపప్మామ్ తలీల్.. చెపుప్" ఈసారి అతత్ నరసమమ్ పార్ధేయపడుతోంది. 
"ఏమే.. పిశాచీ.. నీ వలల్నే నేను చచిచ్పోయానే. నీ రకత్ం తాగుతానే ముసలాద్నా" అంటూ నరసమమ్ గొంతు 
 పటుట్కోబోయింది దయయ్ం.  
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మంతర్గాడు అడుడ్పడి విడిపించకపోతే నరసమమ్ పని అంతే అయేయ్ది. దెబబ్కు భయపడి” బతికానురా దేవుడా” 
 అనుకుంటూ వెనకిక్పోయింది నరసమమ్.  
మంతర్గాడి పర్దరశ్నలతో, వేడికోళళ్తో కాసత్ శాంతించింది దయయ్ం. 
"రేయ ననున్ నా మురళిని విడదీసిందిరా ఈ ముసలిద్. అందుకే నా వాడి కోసం దయయ్మై వచాచ్నురా. నా మురళి 
 దగగ్రికి ననున్ పంపించండి రా. ఒకసారి నా పిర్యునిన్ కళళ్తో చూసుకుని దీనిన్ వదిలిపోతానురా" అంది. 
 "తలీల్.. మురళి కొయేటులో వునాన్డు కదా. అకక్డికి నువువ్ ఎటట్ బోతావు చెపుప్" అని అడిగారు నవువ్తూ. 
"అదేరా నేను చెపేప్ది. మురళి పెళాళ్ం సుధకు పాసోప్రుట్ వుంది కదా. వీజా పంపమని మురళిని అడగండిరా. 
సుధలోపల వుండేది నేనే కదరా.. నెలరోజులోల్పల సుధను కొయేటికి పంపకపోయారో మీ అంతు చూసాత్" 
 బెదిరించింది దయయ్ం. 
దయయ్ం తెలివికి మంతర్గాడే ఆశచ్రయ్పోయాడు. 
"సరే తలీల్ అలాగే చేసాత్ం. నువు కొయేటికి పొయినాక మురళిని చూసినాక ఈ బిడడ్ను వదలకపోతే మేము ఏమి 
 చెయాయ్ల" అడిగాడు మరలా. 
"మూరుఖ్డా.. మీ మనుషులాల్గా దయాయ్లు మాట తపప్వురా.  
మాటంటే మాటేరా. నా మురళిని ఒకసారి చూసుకుని నేను సుధను వదిలి పోతానురా. అదిగో ఆ సవ్రగ్ లోకం  
చేతులు సాచి పిలుసోత్ంది ననున్. అదే నా అదే నా సిథ్ర నివాసం అకక్డికి పోతానురా" అంది.  
వెంటనే మురళికి ఫోనుల్ వెళాళ్యి.  
నరసమమ్ కుకిక్న పేనులా కొడుకిక్ విషయం చెపిప్ తొందరగా ఇండియాకు రమమ్ని చెపిప్ంది. అంతా వినన్ మురళి  
విషయం అరథ్మయినటుల్ నిటూట్రాచ్డు. 
పదిరోజులోల్ కువైట నుండి వచేచ్ విమానం దిగాడు. వసూత్ వసూత్ సుధకు కూడా వీజా తీసుకొచాచ్డు. 
మురళిని చూడగానే గటిట్గా కౌగలించుకుని ఏడిచ్ంది సుధ. మురళిని, చేతిలోని వీజాను చూడగానే దయయ్ం పరార  
అయి పోయింది. 
మరో పదిరోజులోల్ సుధకు మెడికల చేయించి ఇదద్రూ కువైట కు వెళిళ్ పోయారు. మురళి వునన్నిన్ రోజులూ 
 తలిల్తో ఎకుక్వగా మాటాల్డలేదు. సుధతోనే సంతోషంగా కాలం గడిపాడు.  
కువైట వెళేళ్ ముందు నరసమమ్తో ఒకే ఒకక్మాట చెపాప్డు. 
"నువు సుధను అతత్లా కాకుండా అమమ్లా చూసుకుని వుంటే ఇంతపని జరిగేది కాదు. 
ఇంత జరిగాక ఇపప్టికైనా బుదిద్ తెచుచ్కో అమామ్.." అనాన్డు. 
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నరసమమ్ సిగుగ్తో తలవంచుకుంది. 

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_paradesikathalu_comments.htm

