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(öJdOq¸AKL¸)

ఒకసారి గళళ్నీన్ చూసి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుంది కృషణ్వేణి. కళుళ్ మూసుకునే కుచిచ్ళళ్నీన్ ఒక దగగ్రికి చేరిచ్ పరికిణీ వెనకిక్ గోచీ
పెటిట్ంది. మొదటి గడిలో ఎడంకాలు పెటిట్ంది.
“పాసా!” తల పైకెతిత్ అరిచింది.
“ఆ!” నలుగురమామ్యిలు కోరస.
“కృషణ్వేణీ!” రొపుప్తూ, గటిట్గా పిలాచ్డు సాంబడు. ఎకక్డున్ంచి పరుగెతుత్కుని వసుత్నాన్డో..
కుడికాలెతిత్ రెండో గళోళ్ పెటట్బోయిన కాలు అటాల్గే ఉంచి ఆగిపోయింది. కింద పెడేత్ అవుటయిపోతుంది. కళుళ్ తెరిచినా అవుటే.
సరిగాగ్.. అపుప్డే పరికిణీ కుచిచ్ళుళ్ విడిపోయి కాళళ్కి అడడ్ం పడి కింద పడిపోయింది. కాలు మెలిక పడి, చీలమండ దగగ్ర బుసబుసా పొంగడం
మొదలెటిట్ంది.
తొకుక్డు బిళళ్ ఆడుతునన్ అమామ్యిలంతా చుటూట్ మూగారు.
“అయోయ్! అదేంటటాట్ పడిపోయావు కృషణ్వేణీ.. మీ అమామ్, నాయనా, అనాన్ అవనిగడెడ్లొల్తాత్మనాన్రు. నీతో చెపప్మనాన్రు. ఇపుప్డే
బోటెకిక్ంచొతత్నాన్.. అయినా అంత ఆతర్వేంటి చెపుప్.” అమామ్యిలిన్ పకక్కి నెటిట్ కింద కూరుచ్ని కృషణ్ వేణి కాలు ఒళోళ్ పెటుట్కుని పరీకిష్ంచాడు
సాంబడు.
మడమ దగగ్ర చినన్గా నొకక్గానే “అమామ్!” అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్టుల్ గగోగ్లు పెటిట్ంది. ఒక పకక్ సాంబడి సప్రశ్తో సేద
తీరుతూనే!
“ఓ బటుట్ంటే తడిపి తీసుకు రండి..” తలెతిత్ అందరీన్ చూసూత్ అనాన్డు.
ఓణీలు తపప్ ఎవరి దగగ్రా గుడడ్ ముకక్ లేదు. పైగా కను చూపు మేరలో నీటి చుకక్ కూడా లేదు. ఎకక్డ చూసినా ముళళ్తుపప్లూ..
ఇసకా, రాళూళ్ కలిసిన నేలా! చుటూట్ చూసి పెదవి విరిచారు అమామ్యిలు.
సరిగాగ్ అపుప్డే..
సాంబడి తలిల్, వెంకమమ్ బిందెతో నీళుళ్ మోసుకొసూత్, ఏం జరిగిందో అని ఆగింది. వెంకమమ్కి నలభైకి అటూ ఇటూగా ఉంటుంది
వయసు. చీర కొంగునే తిపిప్ నెతిత్మీద చుటట్లాగ చేసి పెటిట్, దాని మీద బిందె పెటుట్కుని వచిచ్ంది. బిందెలో నుంచి ఒకక్ నీటి చుకక్ కూడా కింద
పడకుండా నడవడం ఆ పలెల్లో అందరికీ అలవాటే.
“ఏందే.. సందడి? ఎవరది?” బిందె నడుం మీదికి దింపి, అపురూపంగా పటుట్కుని గుంపులోకెళిళ్ంది.
“అయయ్యోయ్! పిలల్ని అటాట్ పడేటెట్ందుకు చేశారే.. మీ బండ బడా! మీ ఆటలూ మీరూ.. ఒళుళ్ పై తెలవదు.” బిందె కింద పెటిట్, తన
కొంగు మీద నీళుళ్ చిలకరించి, ఆ తడి బటట్తో కృషణ్వేణి కాలు తుడిచి, చలల్ని బటట్తో సునిన్తంగా నొకక్సాగింది.
“మేవేం చేశా.. వేణికే కింద మీద తెలవదు, సాంబడి గొంతు వినగానే.” మూతి తిపుప్కుని అమామ్యిలందరూ జారుకునాన్రు. అకక్డే
ఉంటే వెంకమమ్ కామా కూడా లేకుండా వాయిసూత్నే ఉంటుంది.
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వెంకమమ్కి సవ్యంగా అనన్ కూతురు కృషణ్వేణి. అనాన్ చెలెల్ళళ్వి ఎదురుబొదురిళేళ్. సాంబడూ, కృషణ్వేణీ ఒకరొన్కరు ఆట
పటిట్ంచుకుంటూ, పోటాల్డుకుంటూ పెరిగారు. ఏ రోజైనా కృషణ్వేణి కనిపించకపోతే సాంబడికి పిచెచ్కిక్నటేల్ ఉంటుంది. దాని జడ పీకి,
నునిన్తంగా మొటిట్కాయ మొటిట్ ఏడిపించాలిస్ందే.
నూనూగు మీసాల యవవ్నంలోకి అడుగు పెడూత్ ఉండగానే, అపుప్డపుప్డే ఓణీలు వేసుకుంటునన్ కృషణ్వేణి వేరుగా కనిపించడం
మొదలు పెటిట్ంది సాంబడికి. ఇదద్రికీ మూడేళుళ్ తేడా. అనురాగం నిండిన కళళ్తో ఆరాధనగా చూసుత్ంటాడు.
నూనె రాసి నునన్గా తలదువివ్ జడేసేత్.. అది నాలుగు వేళళ్ వెడలుప్న, సనన్ని మెడ పకక్నుంచి కనిపిసూత్ పిరుదుల మీద నాటయ్ం
చేసుత్ంటుంది. జడ చివరన్ పువువ్లా కటిట్న రంగు రంగుల రిబబ్నుల్ కవివ్సుత్నన్టల్నిపిసుత్ంది సాంబడికి. కృషణ్వేణి అందం అంతా చెంపకి
చారెడేసునన్ కళళ్లోల్ ఉంది. తనేమనుకుంటుందో ముందు కళళ్తో చెపిప్, ఆ తరువాతే నోరు విపుప్తుంది. అయితే అదేంటో.. ఎపుప్డూ కూడా
తన మనసులో మాటేదీ సాంబడికి అంతు చికక్నియయ్లేదు.
పొదుద్ గూకులూ కృషణ్వేణి తన గురించేమనుకుంటోందో అనే బాధే వాడికి. బెటుట్గా ఉనన్టేట్ ఉండి, అపుప్డపుప్డు బైట
పడిపోతుంటాడు, ఆపాయ్యతనంతా చేతలోల్ చూపిసూత్.. టౌను కెళిళ్నపుప్డు పూసలగొలుసో, రంగుల గాజులో తెచిచ్సుత్ంటాడు. అసస్లు
కృషణ్వేణిని చూడగానే వెలిగిపోయే ఆ మొహవే చాలు.. పర్తేయ్కించి చెపాప్లా!
ఇంక పెదోద్ళాళ్..వాళళ్కి మహా గుటుట్. ఆ బర్హమ్దేవుడు దిగొచిచ్నా వాళళ్ సంగతి కనిపెటట్లేడు. కృషణ్వేణి తలిల్కి మాతర్ం కూతురికి
టౌనోల్ సంబంధం చెయాయ్లని ఉంటుంది.. అదయినా, ఆ పలెల్టూళోళ్ తిపప్లు పడకుండా బర్తకాలని కోరిక. గుకెక్డు నీళళ్కి, పిడికెడు అనాన్నికీ
నడుం పగిలేటుట్ నడవడం, చాకిరీ చెయయ్డం.. దానికైనా తపుప్తుందేమో అనే ఆశ.
“ఏమో.. ఎపుప్డేం రాసిపెటుట్ందో, ఎవరికి తెలుసు? ఆ సమయం వసేత్ అపుప్డు చూదాద్ంలే..” వెంకమమ్ వేదాంతం చెపుత్ంది,
ఎవరైనా అడుగుతే. అదే సాంబడికి చెడడ్ చిరాకు. తన మనసులో పొంగిపోతునన్ పేర్మసముదార్నిన్ ఒడుడ్కు తాకుక్ండా గటిట్గా పటుట్ంచాడు. అదే
ఎనాన్ళుళ్.. అనేదే వాడి పర్శన్! ఎపుప్డో తుఫానులా విరుచుకు పడాత్డు.. తపప్దు. ఒకక్ కృషణ్వేణి సరే అంటే చాలు.. ఎవవ్రడుడ్ పెటిట్నా!
వెంకమమ్ మాటలోల్ ఎంత అనుభవం దాకుక్ని ఉందో, ఉడుకు రకత్ం మీదునన్ సాంబడికి తెలియటేల్దు. ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో!
పిలల్లకి ఆశ కలిప్ంచడం ఇషట్ం ఉండదు ఆవిడకి. తలిల్ ఎందుకటాట్ ఉదాసీనంగా ఉంటుందో.. ఓ మాటనేసుకోవచుచ్ కదా!
తలిల్ చేసే పరిచరయ్లు చూసుత్ంటే.. కొంచెం ఆశ కలిగింది. ఎంత పేర్మ లేకపోతే అటాట్.. కాళుళ్ పటుట్కుని సేవ చేసుత్ంది? అంతా
బెటుట్.. మగపిలల్డి తలిల్ కదా! సాంబడి మొహంలోకి చిరునవువ్ వచిచ్ంది.
సరిగాగ్ అపుప్డే కృషణ్వేణి కళుళ్ తెరిచి చూసింది. కనుబొమమ్లు ముడుచుకునాన్యి. “తనకేమో ఇంత నొపిప్గా ఉంటే.. ఈన గారికి
నవొవ్సాత్ందా! వేషాలేసత్నాన్డు.” కాలు చటుకుక్న వెనకిక్ లాగేసి, కూరోచ్బోయింది.
“ఆగెహే! కాసత్ంతైనా కుదురేల్దు పిలల్కి..” తన చీర కొంగు చింపి గటిట్గా బిగించి కటుట్కడుతూ ముదుద్గా కసిరింది వెంకమమ్.
నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ పరిసరాలోల్ ఉనన్టుట్ండి కలకలం..
“ఓహ.. అయయ్యోయ్.. ఏందిరా ఇటైట్తాంది. ఎవరార్ అకక్డ.. కాసింత సాయానికి రండార్. వామోమ్! కొంపలు మునిగిపోతా
ఉండాయిరా..” కలగా పులగంగా దూరం నుంచి, ఆకోర్శాలు.. ఆకర్ందనలు.
మేనకోడలికి కటుట్ కటేట్సిన వెంకమమ్ ఒకక్ ఉదుటన్ లేచింది. సాంబడు, అంత హడావుడిలోనూ, కృషణ్వేణి కాలు జాగర్తత్గా కిందికి
పెటిట్ కేకలు వినిపించిన వైపుకి పరుగెతాత్డు. అది ఒడుడ్ వైపు నుంచే వసోత్ంది.
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వెంకమమ్కేం చెయాయ్లో తోచటేల్దు. అటు సూరుయ్డు విజృంభిసుత్నాన్డు. ఎండలో.. కాలిపోతునన్ నేల మీద నడవలేని పిలల్ని వదిలేసి
వెళళ్లేదు. అకక్డ.. నదొడుడ్న ఏదో ఘోరం జరిగిందని తెలుసోత్ంది. అంతలో దరీజ్ మసాత్న తన లూనా మీద ఒడుడ్ కెళూత్ ఆగాడు.
“అరజ్ంట కాకుంటే దీనిన్ కాసత్ ఇంటి దగగ్ర దింపి రాకూడదంటార్?” మసాత్నని అడిగింది. మసాత్న, సాంబడు ఒకే వయసు వాళుళ్.
మసాత్న పది పాసవుతూనే కుల వృతిత్లో చేరి పోయాడు. సాంబడు ఇంటర పాసయియ్.. ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్డు. రోజూ టౌనోల్ కాలేజీ
కెళిళ్ చదూ కోడం ఆషామాషీ కాదు.
“అతాత్! నేను కూడా ఒడుడ్కొసాత్. మసాత్న, ననున్.. తీసుకెళల్చాచ్” భయంగా తడ బడుతూ అడిగింది కృషణ్వేణి. కాలు నేల మీద
పెటట్నియయ్టేల్దు. ఇంటి కైతే ఫరేల్దనుకుంది అతత్. మరి.. నదొడుడ్కి మసాత్న సూక్టర మీదంటే ఒపుప్కుంటుందా? అకక్డందరూ చూసేత్..
ఏమనుకుంటారో! అమామ్ వాళూళ్ పడవలో వెళాళ్రంట.. అసలేమయిందో.. ఆతృతగా చూసింది కృషణ్వేణి.
“నేను కూడా అరజ్ంట గా అవనిగడెడ్ళాళ్లతాత్. దారాలు, బాపిన లూ తెచుచ్ కోవాలి. కతెత్ర కూడా విరిగి పోయింది.” మసాత్న కి ఎటూ
పాలు పోవటేల్దు. వెంకమమ్ అంటే చినన్పప్టున్ంచీ గౌరవం, ఇషట్ం. ఎనోన్ సారుల్ సాంబడితో వాళిళ్ంటోల్ పచచ్డి, చేపల పులుసుతో అనన్ం
తినాన్డు. ఏదో అటాట్ పడెయయ్టం కాదు.. పేర్మతో ముదద్లు చేసి, కొడుకుతో తనకూక్డా పెటేట్ది. కులం వేరు, మతం వేరు అని ఎపుప్డూ
చూళేళ్దు.
“సరేల్.. అటేట్ పాండి. బండి మీద కలిసి ఇంటికెలేత్ ఒకటి, కిటట్మమ్ దగగ్రకెలేత్ ఒకక్టీనా?” వెంటనే మసాత్న బండి పరుగెతిత్ంచాడు,
కృషణ్వేణిని ఎకిక్ంచుకుని.
వెంకమమ్కి మంచినీళళ్ బిందె ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలా. ఇంటికెళాళ్లంటే కిలో మీటరు నడవాలి.
తిరిగి ఒడుడ్కి.. రెండు కిలోమీటరుల్. గుండె గుభేలు మంది. ఒడుడ్న గోల ఎకుక్వయింది.. ఊళోళ్ నుంచి జనాలు గుంపులుగా
పరుగెతుత్కుని వెళుత్నాన్రు.
“అతాత్! అరజ్ంట గా బండెకుక్. ఆ బిందటుట్కురా. నీళొళ్ంపేసి” మసాత్న కృషణ్ వేణిని దింపేసి వచిచ్ వెంకమమ్ పకక్న బండాపాడు.
“ఏందిరా? గోల..” మాటాల్డకుండా.. వెంకమమ్ కూరోచ్గానే బండిని పోనిచాచ్డు.
కృషాణ్నది ఒడుడ్న లూనా దిగగానే సాథ్ణువులా నిలబడి పోయింది వెంకమమ్.
PPP
నదొడుడ్న గందరగోళంగా, హృదయ విదారకంగా ఉంది పరిసిథ్తి. ఒకటే అరుపులు, పెడబొబబ్లు. ఎవరెటు పరుగెడుతునాన్రో..
ఎవరిన్ ఎవరు ఏం అడుగుతునాన్రో..అంతా అయోమయం.
అదద్రికి వెళుత్నన్ పడవ తలల్కిందులైపోయింది. పడవలో ఉనన్ జనమంతా వడి వడిగా పారుతునన్ కృషణ్మమ్ ఒడిలో పడిపోయారు.
“అతాత్! అమమ్, నాయన..” కృషణ్వేణి కాలు ఈడుసూత్ వచిచ్ వెంకమమ్ని వాటేసుకుంది, భోరుమని ఏడుసూత్.
నీళళ్లోల్ కొటుట్కు పోతునన్ వాళుళ్ కొందరు చేతులు పైకెతిత్ ఊపుతునాన్రు. కొంత దూరం వెళాళ్క ఆ చేతులు కనిపించడం
మానేశాయి. నావలో ఉనన్ ఈతొచిచ్న మగాళుళ్ చేతికందిన వాళళ్ని, జుటుల్ పటుట్కుని తీసుకొచిచ్ ఒడుడ్న పడేసుత్నాన్రు.
కృషణ్వేణి అనన్, ఇదద్రు చినన్ పిలల్లిన్ ఒడుడ్కు చేరిచ్, అమమ్ని రకిష్దాద్మని నీళళ్లోల్కి దిగాడు. గజ ఈతగాడే.. అయితే ఏం లాభం.. ఉగర్
రూపం దాలిచ్న కృషణ్మమ్ ముందు అతని బలం పనికి రాలేదు. అమమ్తో సహా కొటుట్కు పోయాడు. నిసస్హాయులై, నీటి పాలయిన వాళళ్ందరీన్
తనతో సముదర్ంలోకి తీసుకు పోయింది.. కృషణ్మమ్.
“ఏమైందిరా? సాంబడేడిరా..” ఎలాగో నోరు పెగలుచ్కుని అంది వెంకమమ్.. గుండె దడదడ లాడుతుండగా.
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“ఇకక్డునాన్ లేమామ్!” ఒళళ్ంతా నీళుళ్ కారుతూ వచాచ్డు సాంబడు.. అపుప్డే ఇదద్రు పాపాయిలిన్ ఒడుడ్కి చేరిచ్.. రొపుప్తూ, బటట్లు
పిండుకుని ఇసకలో పడునన్ వాళల్ దగగ్రికి వెళాళ్డు.
మసాత్న అపప్టికే సగం మంది చేత నోటోల్ంచి నీళుళ్ కకిక్ంచాడు, కడుపు నొకిక్.
మసాత్న కి ఈత రాదు. ఆ గార్మంలో అతనొకక్డికే ఆ వయసు వాళళ్లో ఈత రానిది. గుండె కొంచెం బలహీనంగా ఉందని
చినన్పుప్డు ఊళోళ్కొచిచ్న మెడికల కాంప వాళుళ్ చెపాప్రు. నీళళ్లోల్కి దిగదద్ని వాళళ్మమ్ ఒటేట్యించుకుంది. అందుకే.. తను చెయయ్గలిగిన
పనులు అతను చేసుత్నాన్డు.
నీళుళ్ కకేక్శాక, తెలివొచిచ్న పిలల్లు అమమ్ల కోసం గుండెలవిసేటుల్ ఏడుసుత్నాన్రు. కొంత మంది ఇంకా తలిల్ పాలు తాగుతునన్
వాళేళ్! ఎవరికీ ఏంచెయాయ్లో.. ఎకక్డున్ంచి మొదలెటాట్లో అరధ్ం అవడం లేదు. ఆడవాళుళ్, అరవై ఏళుళ్ దాటిన మగవాళుళ్ చూసుత్ండగానే
నీళళ్లో కలిసిపోయారు. ఇటువంటి ఉపదర్వాలు చూసిన వెంకమేమ్ నడుం బిగించింది.
అకక్డునన్ వాళళ్లోల్ మసాత్న దగగ్ర మాతర్మే సెల ఫోనుంది. ఊరి సరప్ంచ అవనిగడడ్లో ఉంటాడు.. పిలల్ల చదువులంటూ. అతనికి
ఫోన చేసి, వెంటనే జరగాలిస్ంది చూడమని చెపప్మంది.
ఏదయినా.. ఎంత తవ్రగా చెయాయ్లనాన్.. కనీసం నాలుగయిదు గంటలు పడుత్ంది. వాళుళ్ ఉనన్ చోటికి కాలి బాట తపప్ లేదు.
టార్కట్రు,ల్ జీపులు మాతర్మే రాగలవు. మసాత్న లూనా ఒకటే అటూ ఇటూ తిరగగ్లిగిన మోటారు బండి. ముందు తాగడానికి నీటి చుకక్..
గొంతులు పీకుక్ పోతునాన్యి జనాలకి.
వెంకమమ్ బిందే అకక్రకొచిచ్ంది. మసాత్న వంపెయయ్మని చెపిప్నా, సగం నీళుళ్ ఉంచి పటుట్కొచిచ్ంది. అవి, దోసిళళ్తో, పిలల్లకి
తాగించారు. సరప్ంచ కి ఫోన చెయయ్డం అయాయ్క బిందె తీసుకుని మంచి నీటి చెలమ దగగ్రికి వెళాళ్రు సాంబడూ, మసాత్న.
జరిగింది చూసుత్నన్ సూరుయ్డు కోపం ఆపుకోలేక చండ పర్చండ రూపం దాలాచ్డు. తన పర్తాపమంతా ఆకోర్శిసుత్నన్ ఆ అసహాయ
మానవుల మీద చూపిసుత్నాన్డు. పర్కృతి శకుత్లు ఏకమయి తమ కోపానన్ంతా చూపిసాత్యి ఒకొక్కక్సారి..
“నీళుళ్.. దపిప్..” ఒకొక్కక్ళేళ్ పెదాలు తడుపుకుంటూ, రాచుకుపోయిన గొంతులతో ఏడుసుత్నాన్రు.
“సాంబా!” నాలుగేళళ్ ముందు పిలిచిన ఆ పిలుపు.. ఆనందంతో, ఎగురుతూ.. చెరుకు గడలు తింటూ.. ఆట పటిట్సూత్ పిలిచిన
పిలుపు.. ఇపుప్డు దీనంగా, సరవ్ం కోలోప్యి.. వంగిపోయి నిలుచునన్ కృషణ్ వేణి నోటోల్ంచి వచిచ్ంది. ఇంత కాలం, సిగోగ్, బిడియమో.. పెదద్ల
మౌనానికి భయపడో నోరు విపప్ని కృషణ్వేణి, సాంబడిన్ పిలిచింది.. ఆకోర్శిసూత్.
ఇంటి నుంచి గాల్సులూ, ముంతలూ.. మంచి నీటి బిందె, తెచిచ్ అందరి దాహారిత్నీ తీరుసుత్నన్ సాంబడికి ఆ ఆరత్నాదం వినగానే
గుండె చెరువై పోయింది. అపప్టికే పడుతూ లేసూత్ ఇంటోల్ ఉనన్ పాలూ, మజిజ్గ, నీళళ్ బిందెలు, నెతిత్న పెటుట్కుని తీసుకొచిచ్న ఊరి ఆడంగులు
బతికి బైట పడడ్ వారిని చూసుకుంటునాన్రు.
సాంబడు, ఒక ముంత నిండా మజిజ్గ తీసుకుని కృషణ్వేణి దగగ్రికి వెళాళ్డు.
“నాకిదేం వదుద్ సాంబా! నా వాళుళ్ కావాలి. అమామ్, నానాన్, అనాన్.. ఏరీ.. ఎకక్డునాన్రు? నేను కూడా ఆళళ్ దగగ్రకే పోతా. ఒకక్
దానీన్ ఇకక్డేం చేయాల?” కృషణ్వేణి, నీళళ్లో దూకడానికి పరుగెతిత్ంది.. అయోమయంగా చూసూత్. అకక్డునన్ అందరి పరిసిథ్తీ దాదాపుగా అదే..
సాంబడు, వెంకమమ్ చేతులోల్ ముంతని పెటిట్, రెండంగలోల్, కృషణ్వేణి జడని దొరక పుచుచ్కునాన్డు. గిరుకుక్న తిరిగి వాడి రెండు
భుజాలూ వేళళ్తో గుచుచ్తూ, తలని ఎదకేసి కొటట్ సాగింది. కొండంత బలంగా అండగా నిలబడి, ఆ ఘాతాలిన్ భరించాడు.. కదలకుండా!
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సునిన్తంగా, హతుత్కుని, తల నిమురుతూ ఓదారాచ్డు.
“వేణీ! నీకు నే లేనా? మనకీ, ఆ గంగమమ్ తలిల్కీ ఎపప్టాలున్ంచో ఉనన్ బంధవే కదే ఇదీ! ఆవిడ గారికి ఆకలేసినపుప్డు తనలోకి
లాకోక్డం మామూలే కద. ఊరుకోవే! నా బంగారు తలిల్ కదూ!” మృదువుగా చెవిలో చెపూత్, కొదిద్గా నీడునన్ తుపప్ల దగగ్రికి తీసుకెళిళ్, కూరోచ్
పెటాట్డు.
“ఏం బంధం సాంబా? ఎనాన్ళీళ్ చివికి బతుకులు? గటిట్ రోడుల్, ఊరికి దగగ్రోల్ మంచి నీళూళ్.. ఆసప్తీర్, ఇయయ్నీన్ కలలేనా? ఇటాట్
ఎంతమందిని పొటట్నెటుట్కోవాల?” వణుకుతూ, వెకుక్తూ.. గొణుగుతూ కళుళ్ మూసుకుని ఒరిగి పోయింది. సరిగాగ్ గంట కిర్తం, ఉరక లేసూత్,
పర్పంచంలోని ఆనందమంతా తనదే అనన్టుల్ ఆటలాడిన కృషణ్వేణి.
“ఏవైందిరా? పడవ ఎందుకటాట్ ఒరిగిపోయింది? అదీ నడి మదిద్న..” దూరంగా టార్కట్రల్ శబద్ం వినిపిసుత్ంటే.. కళళ్కి అరచెయయ్డుడ్
పెటుట్కుని చూసూత్ అడిగింది అపుప్డే అకక్డికొచిచ్న వెంకమమ్.
PPP
“ఎపప్టాల్నే తెలాల్రీ తెలాల్రకండానే తయారై పోయేరు ఊరోళళ్ంతా. అతత్, మామ.. సరుకులు తెచుచ్కోడానికి, బావ ‘వల’ రిపేరుకి..”
“సరేల్రా.. అది మామూలే గద..” నిసాత్ర్ణగా అంది వెంకమమ్.. అసలు సంగతి చెపప్కుండా నానుప్డు. విసుగనిపించింది. తలిల్
హృదయమైనా, కొడుకు మీద అవధులేల్ని పేర్మ ఉండీ.. వాడికాక్వలసింది చెపప్కుండానే తెలుసుకో గలిగినదైనా, ఆమెకి ఆ సమయంలో
అరధ్ంకానిది.. సాంబడు కూడా అదే సిథ్తిలో ఉనాన్డనీ.. మనసు, శరీరం కూడా మొదుద్ బారిపోయి మెదడు చెపిప్న మాట వినటేల్దని.
“అరజ్ంట గా వెళొళ్చేచ్యాలి.. ఇపుప్డు మంచి సీజన కూడా చేపలేటకి. నినన్ మొనన్ డబుబ్లు బాగనే మిగిలాయిలే. తిండి గింజలూ
అవీ కావాలనీ..” ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్.. శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసూత్.. కలగా పులగంగా మాటాల్డుతునాన్డు సాంబడు.
“సాంబా! ఏమయిందిరా?” వెంకమమ్కి అపుప్డు తటిట్ంది. తిండీ తిపప్లూ లేకుండా తిరుగుతునాన్డని. గాల్సునిండా మజిజ్గ పోసి,
పకక్న కూరుచ్ని తాగించింది. వాడి మొహంలో అలసట.. కళళ్లోల్ ఆపుకుంటునన్ నీళుళ్ చూసుత్ంటే కడుపులో పేగులు కదిలి పోయాయి
వెంకమమ్కి. కళళ్ లోంచి నీళుళ్ ధారలా కారిపోతునాన్యి.
“అమామ్! నేను వదద్ంటానే ఉనాన్నే. ఎవువ్రూ ఇనిపించుకోలా.”
తనకంటే అడుగునన్రెతుత్నన్ కొడుకుని పసిపిలల్డిలా ఒళోళ్కి చేర దీసి అదుముకుంది. కొంచెం సేపటికి తేరుకునాన్డు సాంబడు.
“ఇరవై ఐదు మందికి మించి మోటర పడవలో ఎకక్కూడదే.. యాభై మందెకాక్రు. అంత మటుకూ నెమమ్దిగా పారుతానే ఉంది
కిటట్మమ్. ఉనన్టుట్ండి యెనకమాలే గాలి లేచిందట. పడవ ఊగిసలాడి కదిలి పోయిందటేన్! రెండో టిర్పుప్కి వైటింగు చేసుత్నాన్ళుళ్ చెపాప్రు.
బాలంసింగు దెబబ్తిందంట. ఒకక్ సారి అందరూ ఒకేపుకి ఒరిగేసరికి.. తలకిందులైపోయింది. ఇంకంతే.. అంతా ఆగవాగం. అపుప్డే నేనొచాచ్.
కిటట్మమ్ ఉరకలేసుకుంటా వచేచ్సింది. కళళ్ముందే.. దూరమైపోయారే..” సాంబడు వెకుక్తూనే చెపాప్డు.
“అంతమందెకుక్తే ఏమవుదిద్ మరి. మనోళళ్కి ఎపప్టికి బుధొధ్సుత్ందో!” పకక్నునన్ వాళెళ్వరో బొంగురు గొంతుతో అనాన్రు.
“ఏం జేతాత్రార్ మరి.. పడవావ్డు బేరానొన్దులుకుంటే ఎటాట్గని ఏడుతాత్డు. ఇపుప్డాడే ఇంతమంది నేడిపితత్నాన్డు.” వెంకమమ్ చుటూట్
చూసింది. “ఏడాడు? ఆడు కూడ పొయాయ్డా? గజీతగాడు కద..”
“నలుగురిన్ ఒడుడ్కు చేరదీశాడు. ఆడిన్ పడవే లాకెక్లిల్పోయింది అంగీ దాని మేకిక్ తగిలి.” ఇంకోడి గరగర గొంతు పలికింది.
అకక్డకక్డా ఉనన్ ముళళ్ పొదల అంతంత మాతర్ం నీడలోల్ ఇరుకుక్ని గొంతుకూక్రుచ్నాన్రు అందరూ. వేసుకునన్ హవాయి చెపుప్లు
నేల మీదునన్ వేడి నుంచి రకిష్సుత్నాన్యి.
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ఎవరికీ ఏడవడానికూక్డా ఓపిక లేదు. సత్బుద్గా అయిపోయారు.
అకక్డకక్డా పిలల్ల ఏడుపులు సనన్గా వినిపిసుత్నాన్యి. వాళళ్కి పాలు పటిట్ంచి, ఉనన్దేదో తినిపించీ ఊరుకోబెటాట్రు ఊరి ఆడవాళుళ్.
మూడు నాలుగేళళ్ పిలల్లు అకక్డే పొదల చాటున దాగుడు మూతలాడుకుంటునాన్రు. మొతత్ం పది మందునాన్రు.
అంతలో.. ఒక టార్కట్ర మీద, రెండు జీపుల నిండా జనం వచిచ్ అకక్డ ఆగారు. సరప్ంచ ఒక టార్కట్రు, రెండు జీపులు అకక్డికి
చేరేశాడు అంతకు ముందెపుప్డో. డైరవరుల్ మాతర్ం అతనొచిచ్నపుప్డే వసాత్రు.
సరప్ంచ కరుణాకర, జీపు లోంచి దూకగానే జనాలంతా చుటుట్ ముటేట్సి.. ఒకే సారి మాటాల్డడ్ం మొదలెటాట్రు.
“అందరూ ఊళోళ్ కెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం రా! పదండి.” కరుణాకర తనకి దగగ్రగా వచిచ్న ఇదద్రు ముగుగ్రి భుజాల మీద చేతులేసి
అనాన్డు.
“మరి కొటుట్కుపోయిన వాళళ్ గురించి పటిట్ంచు కోరాండీ?” నిసస్హాయంగా చేతులెతేత్శాడు సరప్ంచ.
“అందరూ సరాసరి సముదర్ంలో కెళిల్ పోయారార్. మీకు తెలవదా? ఎకక్డని వెతికిసాత్ం. ఎపుప్డో ఎకక్డికో కొటుట్కొసాత్రు. అది
కూడా..” ఆపేశాడు. అకక్డునన్ అందరికీ తెలుసు అతనేం చెపప్బోయాడో!

PPP

కృషాణ్ జిలాల్ డెలాట్ పార్ంతంలో ఒక లంక అది. రెండు పకక్లా కృషాణ్నది పాయలు, ఒక పకక్ సముదర్ం.. మధయ్లో ఉనన్ లంక. ఆ
లంకలో ఉనన్వి నాలుగు పలెల్లు.
ఆ పలెల్లోల్ ఒకటి.. ‘నువువ్లారి పాలెం’. నూటాభై గడప ఉంటుంది ఆ పలెల్లో. నూలపాలెం అంటారు వాడుకలో.
ఏది కావాలనాన్ టౌను కెళాళ్లిస్ందే. అకక్డికెళాళ్లంటే కృషాణ్నది పాయ దాటాలి. సవ్తంతర్ం వచిచ్ ఇనేన్ళళ్యినా ఇంకా అకక్డ
బిర్డజ్ కటట్లేదు. అంతకు ముందు నాటు పడవలోల్నే దాటే వారు. ఆ తరువాత వాటికి మోటారుల్ బిగించారు.
మోటారు బోటు వచాచ్క కాసత్ బైటి పర్పంచంతో బాంధవాయ్లేరప్డాడ్యి నూలపాలెం పర్జలకి. పాలెం లోని పిలల్లు.. ఇదద్రు
ముగుగ్రైనా అవనిగడడ్ వచిచ్ కాలేజీలోల్ చదువుతునాన్రు. పాలెంలో పర్భుతవ్ పాఠశాల, ఒక గర్ంధాలయం, ఒక పార్ధమిక ఆసుపతిర్ వచాచ్యి.
ఇరవై మంది వరకూ లూనా మోటరు బైకులు నడుపుతారు. వాళళ్నే బాబాబ్బు అని బతిమాలి, పెటోర్లుకి డబుబ్లిచిచ్.. రేవు
దగగ్రకెళొళ్సుత్ంటారు నడవలేని కొందరు.
ఆ పెటోర్లుకి డబుబ్లేల్ని వాళుళ్ కాళళ్ని నముమ్కోవలసిందే.అదీ.. సగం అరిగిపోయిన హవాయి చెపుప్లతో. ఊరికి కిలోమీటరు
దూరంలో మంచినీళళ్ బావి ఉంది. ఎవరైనా అకక్డికెళిళ్ మంచినీళుళ్ తెచుచ్కోవలసిందే. ఇళళ్లో బావులోల్ అంతా ఉపుప్ నీరే. కషట్మీమ్ద పపుప్
ఉడుకుతుంది.
ఏదైనా.. చేపలవనీ, కాయగూరలవనీ, కిరాణా సరుకులవనీ.. గంపలోల్ పెటిట్, ఆ గంపని నెతిత్ మీద పెటుట్కుని నడుసాత్రు. రెండు
కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పడవల రేవు కెళిళ్, మోటారు బోటెకేక్సుత్ంటారు.
ఆ పడవలోల్నే.. నావ కునన్ శకిత్కి మించి ఎకిక్ంచేసి నడిపేసుత్ంటారు పడవావ్ళుళ్.. అతాయ్శకి పోయి.
అదే జరిగింది ఆ రోజు. ఊరోల్ అందరికీ ఉపెప్నొచిచ్నటుట్ వచిచ్ పడాడ్యి అవసరాలు. అవే వాళల్ పార్ణాలు తీశాయి. మరునాడు,
విలేఖరులు.. రాజకీయ నాయకులు వచేచ్ సరికి ఏముంది? ఏమీ ఎరగనటుట్ మామూలుగా పిర్యుడి ఒడిలో వాలిపోవాలని పేర్యసి
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చూపించినంత ఉతాస్హంతో కృషణ్మమ్ సముదర్ం కేసి గలగలా పారుతోంది.
పడవ మునిగిన జాడే లేదు, మళీళ్ టిర్పుప్కని ఎదురు చూసుత్నన్ యువకులోల్ కొందరు ఇంజనీరింగ సూట్డెంటుల్.. సరేవ్ కని
నూలపాలెం వచాచ్రు. వాళుళ్ తీసిన సెలోఫ్నల్లో ఫొటోలని బటిట్ అకక్డ అంత ఘోరం జరిగిందని తెలిసింది. నీళళ్ంటే భయం లేని వాళుళ్, గజ
ఈత గాళూళ్ నదిలో దూకి వీలయి నంత మందిని కాపాడారు.
ఆ సంఘటనని రకరకాలుగా వరిణ్సూత్.. సెల ఫోన లలో తీసిని ఫొటోలని పదే పదే చూపిసూత్.. అనిన్ ఛానలస్ వాళూళ్ నాలుగు
రోజులు చూపించారు.
“ఇరవై ఒకటో శతాబద్ంలో, ఆధునికత పరుగులిడుతునన్ మన దేశంలో.. ఇంకా ఇటువంటి గార్మాలునాన్యంటే నముమ్తారా?
తమ పదేళళ్ పాలనలో పర్భుతవ్ం ఏం చేసింది? కొతత్ పర్భుతవ్మైనా నడక దారి వంతెనైనా కడుతుందా?” అనేక పర్శన్లు వేసూత్. రాజకీయ
నాయకులిన్ విసిగించేశారు. పర్తిపకాష్ల దాడి చెపప్నే అకక్రేల్దు.
అనేక విధాలుగా, వివిధ విశేల్షకులతో చరచ్లు జరిగాయి.
ఉనన్టుల్ండి ఆ మారుమూల పలెల్ పార్ముఖయ్ం సంతరించుకుంది. యమెమ్లేయ్ వచిచ్ పరిసరాలని పరీకిష్ంచి, అవసరమైన సహాయం
చేసాత్మని పర్మాణం చేశారు. చనిపోయిన వారికి ఒకొక్కక్రికి లక్ష రూపాయలు ఇసాత్మనాన్రు. అకక్డితో ఆ సంఘటనని పాత కాగితాల
అడుకీక్, ఛానలస్ లోని ఆరేక్వస్ లోకి పంపించేశారు.
పాలెంలో మామూలుగానే రోజులు గడుసుత్నాన్యి.
2
“ఒకక్ దానివీ ఎటుట్ంటావే.. మా ఇంటికొచెచ్యియ్ వేణీ! ఎటాట్ ఉండేదానివే.. ఎటట్యి పోయినావో చూడు. ఇంక పనోల్కి, మడుసులోల్కి
పడాలి. మనవాళళ్నే వాళుళ్ ఉనాన్ లేకపోయినా పొటట్ నింపుకోక తపప్దు.. బటట్ కటట్కా తపప్దు. లే.. ముందీ కాపీ తాగు.” పేర్మనంతా
కంఠంలోకి వంపి బతిమిలాడుతునన్ వెంకమమ్ని శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసింది కృషణ్వేణి.
మొహం అంతకీ కళేళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. బుగగ్లు లోతుకు పోయి, పళుళ్ బైటికొచేచ్శాయి. ఏం తినాన్ తినకపోయినా రోజూ చేపలు
తినడంతో నిగనిగ లాడుతునన్టుల్ండే చరమ్ం.. పొడారిపోయి.. పొడలు తేలి పోయింది. వెలిసిపోయిన పరికిణీ, జాకెటుట్.. ఇంకాసేపటిలో
పేలికలైపోతుందేమో అనన్టుట్నన్ ఓణీ.. మూరీత్భవించిన శోక దేవతలాగ కృషణ్వేణి మూలనునన్ దేవదారు పెటిట్ మీద కూరుచ్నుంది.
ఒక గదీ, ఆనుకుని చినన్ వంటిలూల్ ఉనన్ పెంకుటిలల్ది. నెల కిర్తం వరకూ కలకలాల్డుతూ ఉండేది. కృషణ్వేణి అనన్.. రాజా,
అవనిగడెడ్ళిళ్నపుప్డు ఏదో సినిమా చూసొచిచ్, ఆ కథని మళీళ్ ఇంకో సినిమా చూసే వరకూ చెపుత్ండేవాడు. రోజూ చేపల వేటకి వెళాళ్లిస్ందే.
వేటలో పటిట్న చేపలిన్, అముమ్కునొచిచ్ ఇంటోల్కి సరుకులు తెచేచ్వాడు. సరుకులతో పాటుగా చెలిల్కి రిబబ్నుల్, ఫేస పౌడరూ కూడా.. ఒక రోజున
పెదద్ అదద్ం తెచిచ్ గోడకి బిగించాడు. ఆ రోజంతా కృషణ్వేణి సంబరవే సంబరం.
ఆ సంబరానిన్ చూసుత్నన్ అనన్గారు ఆనందిసుత్ంటే, తలిల్దండుర్లకి కనున్ల పండుగే.
తనకి గురుత్నన్పప్టి నుంచీ ఒకక్ రోజు కూడా అనన్ కోపంగా తనని మాట అనడం వినలేదు. ఏదో ఆకతాయి తనానికి తపప్.
ఉనన్రోజు తినడం, లేని రోజు నీళుళ్ తాగి పడుకోక్డం. ఉనాన్ లేకపోయినా కబురల్కేం లోటులేదు ఎనన్డూ!
ఆ ఒంటి గదిలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది కృషణ్వేణి. రోజూ వెంకమేమ్ నాలుగు మెతుకులు తెచిచ్ బలవంతాన తినిపిసోత్ంది.
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కృషణ్మమ్ కనెన్రర్ చేసి నెలయింది. అపుప్డపుప్డే పలెల్ పర్జలంతా తమ దిన చరయ్లోల్కి దిగుతునాన్రు.
ఉపెప్నలో కొటుట్కు పోయిన వాళుళ్ ముపైఫ్ మంది లెకక్కొచాచ్రు.
ఉపదర్వాలొచిచ్నపుప్డు ఒకళిళ్దద్రూ.. నలుగురూ అయితే పేరుల్ చెపుప్కుంటారు. పదిమంది దాటితే పర్జలకి తెలిసేది అంకెలే..
ఆయా కుటుంబాలకి తపప్.
ఒకటి నుంచీ పదేళళ్లోపు.. ఆరుగురు పిలల్లు బతికారు. నలుగురికి, తండుర్లు కూడా ఒడుడ్కి చేరగలిగారు. ఆ ఉధృతంలో ఎవరు
ఎకక్డునాన్రో.. ఎవరు ఎవరిన్ ఒడుడ్కు చేరుసుత్నాన్రో.. అంతా గందరగోళం. ఆ పిలల్లకి ఫరవాలేదు.. ఉనికికి హాని లేదు. ఇళళ్లోల్ బామమ్లూ,
తాతలూ ఉనాన్రు. తండుర్ల పేర్మైనా దకిక్ంది.
ఇదద్రు మాతర్ం.. నాలుగేళళ్ అబాబ్యి నాగరాజు, రెండేళళ్ పాపాయి నాంచారి.. అనాధలయి పోయారు. కుటుంబం అంతా
కొటుట్కు పోయింది. కృషణ్వేణికి లాగే! వెంకమమ్, సాంబడుల పకిక్లేల్ వాళళ్ది. ముందు ఒక వరండా, వెనుక ఒక గది ఉనన్ తాటాకుల ఇలుల్.
వెంకమేమ్ ఆ వయసులో వాళళ్ ఆలనా పాలనా చూసోత్ంది.
వెంకమమ్కి నలభై ఏళేళ్ దాటినా.. మొయయ్గలిగిన కంటే ఎకుక్వ భారానిన్ మోయించి, చెయయ్గలిగిన కంటే ఎకుక్వే పనిని చేయించి,
శరీరానిన్ దురివ్నియోగ పరిచి.. ముసలి రూపు వచేచ్సింది. ఎకక్డి కకక్డ కీళుళ్ కీచుమంటుంటాయి.
అసలే అంతంత మాతర్పు ఆదాయాలు. ఏ రోజు కా రోజు ఏదో విధంగా సంపాయించుకోవాలిసిందే.. చేపలు పటోట్,
ఎండర్కాయలేరో, టౌనోల్ కూలి పనికెళోళ్! మహా ఐతే నాలుగైదురోజులు పనికి వెళళ్కుండా గడపగలరేమో! ఆ పైన ఇళళ్లోల్ కూరుచ్ంటే పసుత్లే..
“అమమ్డూ! నీకే గదే నే చెపేప్ది.. అంతలేసి గుడేల్సుకుని అటట్ చూతత్వేమే! నినున్ చూసుకునే నే బతుకుతునాన్. లేచి తానం పానం
చూడే కాసింత..” వెంకమమ్ కూడా ఓపిక లేనటుల్ బొంగురు గొంతుతో నీరసంగా అంది. వేణి ఉలకుక్ండా పలకుక్ండా కూచుంది.
వాకిటోల్ బిందె చపుప్డు విని నెమమ్దిగా, నేల మీద రెండు చేతులూ ఆనించి, కషట్పడి లేచి నిలుచుంది వెంకమమ్. కళుళ్
తిరిగినటట్నిపించింది. తనకి మాతర్ం ఏమైనా ఎకుక్తోందా నోటోల్కి.. బతికుండాలి కనుక ఒకటో రెండో ముదద్లు నోట పడేసి నడుసోత్ంది.
బికుక్బికుక్మంటూ, నోటోల్ వేలేసుకుని నాంచారీ, దాని వెనుకే నాగరాజూ వచాచ్రు. దికుక్ తెలియని పకుష్లాల్ దీనంగా చూసుత్నాన్రు.
ఆకలని చెపప్టం కూడ చేత కావటం లేదు. వాళళ్కి ఏం జరుగుతోందో.. అమామ్, అయాయ్ ఎకక్డికెళాళ్రో.. అంతా అయోమయం. వాళిళ్ంక
రారని తెలిసిపోయింది. నిదద్రొచిచ్నపుప్డు తమ గుడిసెలోకెళిళ్, తెలివి రాగానే బైట కొచేచ్సుత్నాన్రు.
నాంచారి ఏడిచినపుప్డు, వెంకమమ్ ఊరడించి కాసత్ అనన్ం తినిపిసోత్ంది. ఊరోల్ అందరి సిథ్తీ అటాల్గే ఉంది. ఎవరూ ఎవరీన్
ఆదుకునేటుల్ లేరు.
వెంకమమ్ మొగుడు, చాలాకాలం కిర్తమే.. టౌను కెళిళ్ దివి సీమ మీద ఉనన్టుట్ండి ఊడిపడడ్ ఉపెప్నలో తలీల్ తండిర్తో సహా
కొటుట్కుపోయాడు. ఆడపనీ, మగపనీ చేసుకొసూత్, సాంబడిన్ సాకింది. అనాన్, వొదినె కూడా ఆ వూరు రావలసి వచిచ్ంది, టౌనున్ంచి.
“ఏందే.. అటట్ నిలబడాడ్రు. ఏం జెయాయ్ల నేను.. పదండి రెండు చెంబులు నీళోళ్తాత్.. ఎటట్ కంపు కొడత్నాన్రో చూడండి. సాంబ
మామ నీళుళ్ తెచిచ్నటుట్నాన్డు. కాసత్ మటిట్ రాసి తోమతా. సబుబ్ముకుక్ంది గానీ ఈ నీటికి బంకై చతుత్ంది.”
అపుప్డే సాంబడు, టాంకు నుంచి నీళుళ్ తెచిచ్ గోలెంలో నింపుతునాన్డు. పాలెంలో గవరన్ మెంటు కటిట్న నీళళ్ టాంకులునాన్యి.
లారీలతో రెండోర్జులకోసారి నింపుతారు.. కానీ ఉపుప్ నీళేళ్. తాగటానికి, కాలవ కెళిళ్ తెచుచ్కోవాలిస్ందే, నీళొళ్దిలినపుప్డు.
పిలల్లిదద్రీన్ చెరో చేతోత్ పటుట్కుని వంగుని గుమమ్ం దాటి బయటికి రాబోయింది వెంకమమ్.
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సరిగాగ్ గుమమ్ం నడిమధయ్కి వచేచ్ సరికి కొదిద్గా తలెతిత్ందో ఏమో.. ఠకక్ని నెతిత్కి వాసం తగిలి, బొకక్ బోరాల్ పడిపోయింది.
పిలల్లిదద్రికీ ఏంగాలేదు.. కానీ భయ పడి పోయి, గోడ పకక్కెళిళ్ కెవువ్మని ఏడుపులు మొదలెటాట్రు.
సరిగాగ్ అపుప్డే, చివరి బిందె తీసుకుని సాంబడు వచాచ్డు.
తలిల్ని నెమమ్దిగ లేవదీసి, చుటూట్ చూశాడు. ఏడుసుత్నన్ పిలల్లు.. నిరివ్కారంగా పెటెట్ మీద కూరుచ్నన్ కృషణ్వేణి. అతత్ కింద పడితే
కూడా పటిట్ంచుకోకుండా, చలనం లేకుండా కూరుచ్ంది.
నిసస్హాయతతో కూడిన కోపం.. ఏం చెయయ్లేని ఉకోర్షం.. మొహం ఎరర్గా అయిపోయింది సాంబడికి. వెంకమమ్ని గోడ వారగా
కూరోచ్పెటిట్, భుజం మీదునన్ తుండు తీసి తడిపి, నెతిత్కి చుటాట్డు. వెంకమమ్ కళుళ్ మూసుకుని కూరుచ్ంది, సప్ృహలో లేనటుట్.. పిలల్లు
ఏడుసూత్నే ఉనాన్రు.
పకక్కి తిరిగి చూశాడు. కృషణ్వేణి అటాల్గే నిశచ్లంగా కూరుచ్నుంది.
ఎంతో అపురూపంగా చూసుకోవాలనుకునాన్డు. తన పేర్మనంతా రంగరించి మూటకటిట్ కృషణ్వేణి దోసిటోల్ పొయాయ్లనుకునాన్డు.
తనకి ఊహ తెలిసిన నాటినుంచీ కలలోల్ తేలిపోయాడు. అనుకునన్వనీన్ జరిగితే విధి గొపేప్ముంది?
నెల రోజులున్ంచీ ఓపిక పటాట్డు. ఎంత కాలం? ముసలి తలిల్ ముపొప్దుద్లా చాకిరీ చేసినటేట్ ఉంటాంది. ఏం.. ఆమెకి మాతర్ం బాధ
లేదా? ఎందుకా తాపతర్యం.
ఆవేశం ఆగలేదు సాంబడికి. ఒకక్ ఉదుటన్ లేచి కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసుత్నన్ కృషణ్వేణి దగగ్రగా వెళిళ్ విసురుగా చెయియ్ పటిట్ లేపాడు.
మొహం ఎదురుగా పెటిట్, చాచి చెంపదెబబ్ వేశాడు.
ఆ బలానికి కింద పడిపోయింది. లేపి, ఇంకోటి వేదాద్మని చెయెయ్తత్ బోయాడు. కృషణ్వేణి కళళ్నుంచి జలజలా నీళుళ్
కారిపోతునాన్యి. అటాల్గే దెబబ్తినడానికి తయారయింది.. కానీ మాట లేదు. జుటట్ంతా విడిపోయి, వీపంతా పరుచుకుంది. ఆ జుటుట్ని ఇంకొక
చేతోత్ పటిట్ తన దగగ్రగా లాగాడు.
అంతా చూసుత్నన్ పిలల్లు వెంకమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్, రెండు చేతులోత్ తటిట్ లేపారు.
“ఏందిరా? పిచెచ్కిక్ందా? ఏందా పని? కళళ్లోల్ పెటిట్ చూసోక్వాలిస్న పిలల్ని అటాట్ చంపేతాత్వా ఏంది?” లేని ఓపిక తెచుచ్కుని,
కొడుకు చెయియ్ విడిపించి, గుండెకి హతుత్కుంది మేనకోడలిన్.
“అవునే.. పిచేచ్ ఎకిక్ంది. ఎనిన్ రోజులిటాట్.. సమ్శానంలో ఉంటనాన్మా, ఊరోల్ ఉంటనాన్మా? జనమ మెతాత్క చావకుండా
ఉంటామా? చచిచ్నోళళ్తో మనవూ చతాత్మా? నడొడ్ంగిపోయి, కాళుళ్ ఈడుచ్కుంటా నువూవ్.. కంటోల్ నీటిని గుండెలోకి తోసేతూత్ నేనూ..ఇటాట్
ఈవె గారిన్ సాగదీతాత్ ఉండాలా? నాకు తికక్ రేగిందంటే, తీసెక్లిల్ సముదర్ంలోకిసిరి పారేతాత్నంతే. ఛత..”
ఆవేశంతో ఊగిపోతునన్ కొడుకుని ఒక పకక్.. భయంతో, దుఃఖంతో వణికి పోతునన్ మేనకోడలిన్ ఒక పకక్.. రెండు చేతులోత్
పటుట్కుని కింద కూరోచ్పెటిట్ంది.
లేచి వెళిళ్ చీర కొంగు తడిపి, ఒకళళ్ తరువాత ఒకరి మొహం తుడిచింది. సతుత్ గాల్సులో నీళుళ్ తీసుకొచిచ్ ఇదద్రికీ, పసి పిలల్లకి
తాపించి నటుల్ తాపించింది.
జరుగుతునన్దంతా చూసుత్నన్ పిలల్లు మూలకెళిళ్, చెరో బొటనవేలూ నోటోల్ పెటుట్కుని కూచునాన్రు.
“కటాట్లోచిచ్నపుప్డే కాసింత ధైరన్ం ఉండాలరార్. అనీన్ సరాసరిగా పోతునన్పుప్డు మనం చేసేదేవుంది.. మన గొపప్తనవేవుంది?
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ఇటాట్ ఆగం అయినపుప్డే మన సతాత్ ఏంటో తెలిసేది. నీళుళ్ తాగితే కడుపులో ఉండి పోతయాయ్? కుంచెం ఆగి బైటికెళిళ్పోవూ? అటట్గే మడిసి
ఈ భూమీమ్ద పడడ్పుప్డు పైకి పోక తపప్దు. ఎకక్డునుంచొచాచ్డో తెలవదు. ఎకక్డికెళాత్డో తెలవదు. మదిద్నునన్పుప్డే ఈ మోహాలనీన్.
ఉనన్ంతకాలం తినకా తపప్దు. ఆ తిండి సంపాయించుకోకా తపప్దు. సంపాయించుకోనానికి వెంపరాల్డకా తపప్దు. మీరిదద్రూ చినోన్ళుళ్.
ఉనన్ంతలో సంతోసంగా ఉండాలి. ననూన్ సంతోసపెటాట్లి. ఇంక ఉసూరంటూ ఉంటం మానెయయ్ండి. ఆ పిలల్ల సంగతి ఏదో చూడాలి
మనవే.”
వెంకమమ్ మందర్సవ్రంతో చెపూత్నే ఉంది.. తన కృషణ్వేణిని కొటిట్నందుకు నూయ్నతతో తలొంచుకుని సాంబడూ, కళళ్ నిండా నీళళ్తో
వెంకమమ్నే చూసూత్ కృషణ్వేణీ వినాన్రు. వింటూ మనసుకి పటిట్ంచుకునాన్రు. ఎవరికీ ఎంత సమయం గడిచిందో గురుత్ రాలేదు.
భీకర యుదధ్రంగంలో శీర్కృషుణ్డు అరజ్నుడికి చేసిన గీతోపదేశానికి ఏమాతర్ం తీసిపోదు... తనదైన భాషలో, తనకునన్ జాఞ్నంతో
వెంకమమ్ చేసిన బోధ. నెల కిర్తం ఆ పలెల్లో జరిగింది కూడా యుదధ్రంగానికి ఏమాతర్ం తకుక్వ కాదు. కాకపోతే అకక్డ మరణించిన వారు
ధరామ్నికి విరుదధ్ంగా నడిచిన వారు కాదు. ఏవో చినన్ చినన్ మనసఫ్రధ్లు తపప్ అందరూ పేర్మతో కలిసి మెలసి ఉండే వారే.
మరి.. ఎందుకంత విలయ తాండవం? పర్కృతి కూడా తన ధరమ్ం తను పాటించిందనుకోవాలా! ఆటుపోటుల్ మనిషికెటాల్గో గాలికీ,
నీటికీ అగిన్కీ అంతే అనుకోవాలిస్ందే.
“ఆరోజు అంత మంది ఆ పడవే ఎందుకెకాక్లి? కిషట్మమ్కెందుకు కోపం రావాలి? ఆ భగమంతుడు కూడా ఏవీ చెపప్లేడార్.. పిలల్లు
చూడండి.. శోషొచిచ్ పడి పోయారు. వీళళ్ నేంచెయాయ్లనన్ది మనం ముందుగా చూడాలిస్న పని. ఇపప్టికైతే.. అనన్ం వొండేశా.. వేణమామ్!
వాళళ్కి తానం చేపించి, నువువ్ కూడా చేసి బటట్లు మారుచ్కునార్. కాసత్ంతైనా పడెయయ్కపోతే.. కడుపులో నారాయణుడు ఊరుకోడు.”
వెంకమమ్ని లేపి నించోపెటిట్, సాంబడు, అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయాడు.
కృషణ్వేణి కూడా లేచి కళుళ్ తుడుచుకుని, పిలల్ల దగగ్రికెళిళ్ లేపింది.
“అకాక్!” సంభర్మంగా చూశాడు నాగరాజు. నాంచారి మాటాల్డలేదింకా. నోటోల్ వేలుంచుకునే కృషణ్వేణి కొంగు గటిట్గా
పటుట్కుంది.. ఆ పటుట్లోనే తన చినిన్ మనసులో భావానిన్ చెపూత్.
కృషణ్వేణికి కడుపు తరుకుక్ పోయింది. తనైతే మాటాల్డగలదు.. తన పని తాను చూసుకోగలదు. ఈ చినాన్రులు? వాళళ్
కెవరునాన్రు? ముందు ముందేం చెయాయ్లనన్ది తరావ్త. అపప్టి మటుట్కైతే మనిషి జనెమ్తిత్నందుకు తను చెయయ్గలిగింది చెయాయ్లి కదా!
నాంచారిని ఎతుత్కుని చంకనేసుకుని, నాగరాజుని నడిపిసూత్, నీళళ్ గోలెం దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది. వాళళ్ వెనుకే వెంకమమ్ వచిచ్
అకక్డునన్ దణెణ్ం మీద పాత తుండు పడేసి లోపలికెళిళ్ంది. బండ మీద కాసత్ ఉలిల్పాయ తొకుక్ నూరదామని.
కృషణ్వేణి, నాగరాజుని రాతి మీద నిలోచ్పెటిట్ బటట్లిపిప్ంది. వెనెన్ముకకి అంటుకుపోయింది కడుపు. చూడలేక.. కాసేపు కళుళ్
మూసుకుంది. గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి, చెంబుతో నీళుళ్ పోసింది వాడి వంటి మీద. ఆ పసి వాళళ్ మీద తెలియని పేర్మ, ఆపాయ్యతా
విరుచుకు పడాడ్యి, కృషణ్వేణి గుండె లోతు లోల్ంచి.
ఎంత అమాయకంగా ఉనాన్రు.. వీళళ్ భవిషయ్తేత్ంటీ? పధాన్లుగేళళ్ అమామ్యే అయినా.. సహజంగా సతరీ కుండే మాతృ హృదయం
ఘోషించింది. ఒకక్ సారి తలెతిత్ ఆకాశం కేసి చూసి కనిపించని దేవుడిని పర్శిన్ంచింది.
“అకాక్! అమామ్, నాయన ఇంక రారా?” అమాయకంగా అడిగాడు నాగరాజు. అనిన్ రోజుల తరువాత వాడికి అడగడానికి ఒకళుళ్
దొరికారు. వెంకమమ్ యాంతిర్కంగా వాళళ్ని కాచుతోంది.. కానీ ఆ సప్రశ్లో అకక్ర కనిపించలేదా చినాన్రికి.
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కడుపు తరుకుక్పోయినటట్యింది కృషణ్వేణికి.
“కిషట్మమ్ తలిల్ మీ అమమ్నీ నాయనీన్, మా అమమ్నీ నాయనీన్, మా అనన్నీ పటుట్కు పోయిందిరా కనాన్!”
“ఎందుకకాక్? మనం కూడా ఎలాద్మా? ఎలిల్ ఆడనే చేపలు పటేట్దాద్ం. కిటట్మమ్ తలిల్ ఇంటో బోలెడనిన్ చేపలుంటయియ్ కదా?
మనలెన్ందుకు తీసుకుని పోలే? అనిన్ డబుబ్లు వసత్యాయ్?” రెండు చేతులూ బార చాపి అడిగాడు రాజు.
కృషణ్వేణికి ఏం చెపాప్లో.. ఆ పసివాడిని ఎటాల్ సముదాయించాలో అరధ్ం కాలేదు. దగగ్రోల్నే చింపిరి జుటేట్సుకుని నాంచారి, కళుళ్
పెదద్వి చేసి చూసోత్ంది. దానికేం చెపిప్నా అరధ్ం కాదు.
“వెళాద్మురా.. అందరం వెళేళ్దే అమామ్ వాళుళ్నన్ ఇంటికి. మరి కిషట్మమ్ మనలిన్ కూడా పిలవాలి కదా! పిలిచే వరకూ మనం అలల్రి
చెయయ్కుండా ఉండాలి. అకక్ చెపిప్నటేట్ చెయాయ్ల. అటట్గేనా?”
తలూపాడు నాగరాజు.. అమమ్ నాయన ఇంక రారని తెలిసి నటుట్గా.
బండ మీద నాలుగు ఉలిల్పాయలు, నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు, ఇంత ఉపుప్ వేసి నూరుతూ వెంకమమ్ అంతా గమనిసూత్నే
ఉంది. కృషణ్వేణి మనుషులోల్ పడుతునన్ందుకు ఆనందంగానే ఉంది.. కానీ ఆ పిలల్ల మీద పేర్మ పెంచుకుంటుందేమో.. ఇందరిన్ సాకడం
సాధయ్మేనా? సాంబడు వచాచ్క ఇదద్రీన్ కూరోచ్పెటిట్ మాటాల్డాలనుకుంటూ, నూరిన పచచ్డి దాకలోకి తీసి, లోపలికి నడిచింది.
అనన్ ఇంటోల్నే, కిరసనాయిల సౌట్ వెలిగించి అరధ్శేరు బియయ్ం ఉంటే ఎసరు పెటిట్ పోసింది. గంజి వారిచ్, కుండలో దాచింది. రాతిర్కి
బియయ్ం ఉంటుందో లేదో.. ఏదీ లేకపోతే గంజైనా తాగి పండుకోవచుచ్.
………………………..
“అమామ్! మాంచి వాసనేతాత్ందే.. ఇనిన్ రోజులకి కాసత్ ఇలల్నిపిసాత్ంది.” సతుత్ పళెళ్ంలో వేడి వేడి అనన్ంలో ఉలిల్ పాయ కారం
కలుపుతూ అనాన్డు సాంబడు.
పకక్నే కూరుచ్ని, గినెన్లో అనన్ం మెతత్గా కలిపి, కొదిద్గా ఉపుప్, ఉలిల్కారం వేసి, ముదద్లు చేసి, పిలల్ల నోటోల్ పెడుతోంది వెంకమమ్.
కృషణ్వేణి సాన్నం చేసి, బటట్లు మారుచ్కుని వచిచ్ంది. ఆ కాసత్ శర్దధ్ చూపినందుకే మొహం తేటగా ఉంది.
అదే కాల మహిమ. ఎనోన్ భరించలేమనుకునన్ విషయాలని తనలో దాచుకుంటుంది.. ఊరడించి ఓదారుసుత్ంది. ఈ క్షణంలో
ఎంతో పార్ముఖయ్మయిన సంఘటన, ఒక సంవతస్రం ఆగుతే ఇంతేనా అనిపిసుత్ంది. ఎంతో భయం, దుఃఖం కలిగించిన వారత్ని ఒక చరితర్ గా
మారుసుత్ంది. కొతత్ కొతత్గా దొరికే పేర్ముడిలో బంధిసుత్ంది.
“అమామ్య! దా.. నీకూక్డా ముదద్లు పెడతా..” చేతినిండుగా కలిపిన ముదద్ని కృషణ్వేణి నోటోల్ పెడదామని చెయియ్ చాపింది
వెంకమమ్.
“మనిదద్రం తిందాం లే అతాత్! ముందు సాంబడు బావనీ, పిలల్లీన్ తిననీ. అంతలోకి నేను వాకిలూడిచి వసాత్.” చీపురు తీసుకుని
వెళుత్నన్ కృషణ్వేణి వంక మాటల కందని భావంతో చూశాడు సాంబడు. ఆ చీపురు తను తీసుకుని ఊడిచేసేత్.. తొందరగా తినెయయ్ సాగాడు.
“చానాన్ళల్ తరావ్త, నోటికి ఇతవుగా ఎలాత్ందమామ్! నువువ్, కృషణ్వేణి తినండి. అనన్ం ఉందా, కాసినిన్ బియయ్ం కడకక్రానా?”
“అకక్రేల్దురా.. అరధ్శేరు పైనే వండా.. రేపటికి మాతత్రం వసత్యియ్ బియయ్ం. రేపేదైనా పనికెలాల్లిస్ందే.”
“అటట్గే.” సాంబడు లేచి, తన పళెళ్ం శుభర్ంగా కడుకుక్నొచాచ్డు. పిలల్లిదద్రూ, కడుపులు నిండాయేమో.. వెంకమమ్ పరచిన బొంత
మీద పడుకుక్నాన్రు.
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“ఎలిల్, అనన్ంతిను పా.. నేనూడుసాత్.” కృషణ్వేణి చెంపని చూసూత్, చేతిలో చీపురందుకునాన్డు సాంబడు.. నలల్గా కములుతోనన్
చెంపని, చేతోత్ సునిన్తంగా తడమాలనన్ కోరికని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ.
తలొంచుకుని, చీపురు వదిలేసి లోపలికెళిళ్పోయింది కృషణ్వేణి.
మనసులో చివుకుక్మంది సాంబడికి. నిజమే.. “అంత పెదద్ చెంప దెబబ్ కొటిట్ ఉండాలిస్ంది కాదు..” అనుకునాన్డు. ఏ దెయయ్ం
పటిట్ందో ఎదవపని చేశాడు. మొహం చినన్ బుచుచ్కుని ఊడవడం మొదలు పెటాట్డు.
PPP
“అమామ్!” చినన్గా అరిచింది కృషణ్వేణి. కమిలిన చెంపమీద వేడి నీళళ్లో దళసరి బటట్ ముంచి నెమమ్దిగా వతుత్తోంది వెంకమమ్.
“వటిట్ మొరటు బండెదవ. ఇంత గటిట్గానా కొటేట్ది. కాసత్ ఓరుచ్కోమామ్. పిండి కటుట్కడాత్. వాపు తీసేసుత్ంది.”
“సాంబడేన్ం అనదద్తాత్. నాదే తపుప్. పెదద్దానివని చూడకుండా నీకెంత కషట్ం కలిగిసత్నాన్.. ఇపప్టికైనా కళుళ్ తెరిచుకునేటుట్ చేశాడు.
ఆనికిక్ సముదర్పొడుడ్కెళిళ్ ఇసకలో ఎండర్కాయలేవనాన్ దొరకతయేయ్మో చూసాత్.” పంటి బిగువున బాధ భరిసూత్ అంది కృషణ్వేణి.
అపుప్డే వాకిలి ఊడిచి లోపలికొసుత్నన్ సాంబడు ఆ మాట వినాన్డు. ముడుచుకునన్ కనుబొమమ్లు విడివడాడ్యి.
అపప్టి వరకూ మనసులో తొలిచేసుత్నన్ బాధ చేతోత్ తీసేసినటల్యి పోయింది. అదీ.. భరించరాని బాధ. నిదర్లో మెలకువలో అదే
ధాయ్స.. అటాట్ కొటుట్ండాలిస్ంది కాదు. ఏ దెయయ్ం పటిట్ందో!
“అమమ్యయ్.. కిషట్వేణి నా బాధ అరధ్ం చేసుకుంది. ఇంక మడుసులోల్ పటాట్నికి ఎకుక్వ టయం పటట్దు.” ముసి ముసి నవువ్లు
నవువ్కుంటూ తలుపు మూల చీపురు తగిలించి, గోడ వారగా ఉనన్ చెపుప్లు చేతోత్ తీసుకుని వాకిటోల్కి నడిచాడు.
“అమామ్! అటాట్ ఊళోళ్కి పోయొసత్. ఏం జరుగుతా వుందో.. బావయయ్ వల బాగు చేయించడానికి కుదురాత్దేమో చూసాత్. కొతత్ వల
కొంటానికి డబుబ్లేల్వు.”
బావయయ్ అనన్ందుకు నాలికక్రుచుకుని, కృషణ్వేణి వంక ఓరగా చూశాడు సాంబడు. అనవసరంగా దాని అనన్ పేరెతాత్.. ఏం గోల
చేసుత్ందో అని భయ పడుతూ.
కృషణ్వేణి ఏం మాటాల్డకుండా లేచి దొడోల్కెళిళ్ పోయింది.
“మసాత్న ని అడిగి చూడార్.. రిపేరింగ చేసితాత్డేమో. ఇపప్టికి పని నడుసేత్.. ఆనికిక్ చూసుకోవచుచ్.”
సాంబడు వాళిళ్ంటి తాళం తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు

PPP

“అతాత్! నువువ్ ఇకక్డే పండుకో రాదా? రేతిర్ భయం వేసోత్ంది నాకు. పిలల్లైతే ఆళిళ్ంటికే పోతనాన్రు. ఎటుట్ంటనాన్రో.. అరధ్మే కాదు.
ఇపప్టున్ంచీ ఇకక్డేన్ పడుకోబెటాట్ల. అసస్లా ఇలెల్టుట్ందో.. పోయి శుభర్ం చెయాయ్ల.”
“అటట్గే అమామ్య! ఎకక్డైతే ఏంది? పిలల్లకి అలవాటైంది కదా.. అకక్డేన్ ఉండనిదాద్ం. ఇయేళిట్కి కానీ ఇటాట్. టౌనిన్ంచి ఎవుళోళ్
వచిచ్, అనాధ పిలల్లిన్ ఆసట్లోల్ ఏతాత్రంట. ఎపుప్డో.. ఇవేల రేపటోల్ వతాత్రంట. పంపేదాద్ం.”
కృషణ్వేణి దెబబ్తినన్టుట్ చూసింది. అనాధ హాసట్లా? లైబర్రీలో ఉనన్ పుసత్కాలోల్ రకరకాల కథలు చదివింది ఆ హాసట్ళళ్ గురించి.
పురుగులనన్ం, నీళళ్ చారూ, వీపుకంటుకుపోయిన కడుపులూ, వెళుళ్కొచిచ్న పకక్టెముకలూ.. అమోమ్! రాజు, నాంచారీ పుటిట్నపప్టున్ంచీ
కృషణ్వేణి ఒడిలోనే పెరిగారు. వాళళ్మమ్ చేపలేటకెళేత్ అకక్ పకక్నే పండు కొనే వాళుళ్.
కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లుల్ తుండగా వెళిళ్ పిలల్ల పకక్లో పడుకుక్ని, నాంచారి తల నిమురూత్ ఆలోచనలో పడింది. ‘ఊ..” అని మూలిగి,
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మరింత ముడుచుకుని పడుకుక్ని నోటోల్ వేలు పడేసి, నిదద్రోల్నే చపప్రించ సాగింది నాంచారి.
“ఏం చెయాయ్లి? అటాట్ వదిలెయయ్టమేనా? ఇంకో మారగ్ం లేదా? అదే తన పకక్న పుటిట్న వాళైళ్తే.. అసస్లా తలపే ఉండేది
కాదు. పరాయమమ్ కనన్ బిడడ్లు కదా! ఎవురడుగుతారు? పచ్.. లాభం లేదు. పొదుద్ పొడిచిన కాడిన్ంచి ఎనిన్ కుదురుచ్కోవాలి.. పిలల్లిన్
పెంచటవంటే మాటలా? ఇంత చినన్ వయసులో ఎంత కషట్మొచిచ్ంది వీళళ్కి? తనకే తాడూ బొంగరం లేకుండా పోయింది..” అటాల్గే కళుళ్
మూసుకుని రకరకాల ఆలోచనలోత్ నిదద్రోల్కి జారుకుంది.
వెంకమమ్ గర్హించింది కృషణ్వేణి బాధని. ఎవరు మాతర్ం ఏం చెయయ్గలరు? తనకి మాలిన ధరమ్ం ఎంత వరకూ సాగుతుంది?
ఏందో.. ఈ లంక బతుకులు? అసస్లీక్ లంకనే ఊడిచ్ తీసికెళళ్కూడదూ ఆ కిటట్మమ్.. అటు చావనియయ్దు.. ఇటు బతకనియయ్దు.
మళీళ్ అంతలోనే చెంపలు వాయించుకుని దణణ్ం పెటుట్కుంది. నాలుగు వేళూళ్ నోటోల్కెళత్నాన్యంటే ఆ తలిల్ దయే కద! ఒకపుప్డెంత
కళకళాళ్డుతూండేవీ.. ఈ లంకలో గార్మాలు! తన చినన్తనం కళళ్ ముందు తిరుగుతునన్టేట్ వుంది.
ఎకక్డ చూసినా.. కను చూపుమేర పచచ్ని వరి పంట.. ఆనందంగా గాలికి ఊగుతూ పలకరించే కంకెలు.. పంటకాక్వలసినపుప్డు
పడే వానలు. పొలాల గటల్ వెంబడి పరుగెతుత్తుంటే కాలం తెలిసేదే కాదు. నాటెల్పుప్డెయాయ్ల, కుపప్ ఎపుప్డు నూరాచ్ల, బసాత్లకెపుప్డెతాత్ల,
పటన్ం తీసెక్ళల్టానిక్ నావలో చెయాయ్లిస్న ఏరాప్టుల్.. పొదుద్ గూకులూ అవే మాటలు ఊరంతా!
“ఏవీ అవనీన్.. ఏడ పోయినయియ్? నారాయడు పటుట్కెళిళ్పోయాడా తనతో..” కళళ్నుంచి కారుతునన్ నీటిని తుడుచుకుని, పై
బొంతని కాళళ్ మీదినుంచి కపుప్కుని కాళుళ్ ముడిచి పకక్కి తిరిగి పడుకుంది. నిదద్రొసేత్నా? గతం అంతా కళళ్ ముందు తిరిగింది. ఎపప్టి
మాట.. పదిహేనేళుళ్ దాటిపోలా? అయితేనేం.. నినన్ మొనన్ జరిగినటుట్ంది.
3
అపుప్డే.. వెంకట లకిష్కి పధాన్లుగేళుళ్ నిండాయి. నాలుగిళళ్వతలునన్ బళోళ్ ఎనిమిదో కాల్సు వరకూ చదివింది. కూడికలూ,
తీసివేతలూ, గుణకారాలూ, భాగారాలూ చెయయ్గలదు. పేపరు కాగితం ముకక్ కనిపించిందంటే చదవకుండా వదలదు.
వెంకటలకీష్ వాళుళ్ండేది ఒక మాదిరి టౌను. రెండు సినిమా హాళూళ్, ఒక బాంకూ, హోల సేల మారెక్టూట్, ఒక
గవరన్మెంటాసుపతీర్, రెండు పైరవేటాసుపతుర్లూ, బార్ందీ షాపులు.. వగైరాలనీన్ ఉనాన్యి.
తండీర్, ఇదద్రనన్దముమ్లు.. ముగుగ్రూ బెసత్వాళళ్ దగగ్ర చేపలు కొని మారెక్టోల్ అముమ్తారు. కాసత్ంత ఉనన్వాళేళ్. ఓ మాదిరి
పెంకుటిలుల్, ఆనుకుని ఎకరం తోట ఉనాన్యి.
ఇంటోల్ వాళుళ్ చదువు మానిపించేశాక, వంటా వారూప్.. ఇంటి పనీ, బజారు పనీ.. అపుప్డపుప్డు సేన్హితురాళళ్తో, ఇంటోల్ వాళళ్తో
బెంచి టికెటోట్, నేల టికెటోట్ కొని సినిమాలు చూడడ్ం.. ఇవీ వెంకటలకిష్ చేసే పనులు. ఏదైనా బండపనుంటే.. వాళళ్మేమ్ చూసుకుంటుంది.
అపుప్డపుప్డే ఊహలోల్ తేలిపోవడం తెలిసింది. బంధువులు కలిసినపుప్డు.. ఆడవాళుళ్ చేసుకునే వేళాకోళాలకి అరాధ్లు
తెలుసుత్నాన్యి. పిలల్కి పెళీళ్డొచిచ్ంది.. ఎపుప్డెపుప్డూ? ఊదరగొటేట్సుత్నాన్రు చుటాట్లు. వాళిళ్ళళ్లోల్ పదమూడు నిండకుండా చేసెయాయ్లి. అది
రూలట.
“గాడిద గుడేడ్ం కాదూ! మా ఇటట్ం వచిచ్నపుప్డు చేసాత్ం.. ఈలల్ గోలేంటంటా!” నాయన చిందులేశాడు. ఇంటికి మాలకిష్ అని
కూతురంటే పార్ణం అతగాడికి.
“ఇది పని కాదు. బాగోదు. ఇంక మగపిలల్లకూక్డా సెయాయ్ల..” పెళాళ్ం సరిద్ చెపిప్ంది.
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సరిగాగ్ అపుప్డే నారాయడి సంబంధం వచిచ్ంది. మధయ్వరిత్ తెగ పొగిడాడు అబాబ్యినీ, కుటుంబానీన్. పిలాల్ పిలాల్డూ
నచుచ్కునాన్రు.. పెళైళ్పోయింది.
నాలుగెకరాల మాగాణి భూముందని, లంకలో ఉనాన్, నావలో పర్యాణం చెయాయ్లిస్నా.. నూలపాలెంలో పిలల్నిచాచ్రు. టౌనున్ంచి
బసెస్కిక్, పడవలో రేవు దాటి, రెండు కిలోమీటరుల్ నడిచి వెంకటలకిష్ని చూటాట్నికొచేచ్వాడు తండిర్. అయితే.. అతత్మామలు.. ఒకక్డే
కొడుకవడంతో కోడలిన్ కనన్బిడడ్లా చూసుకుంటారు. అది చాలు కదా, ఏ పుటిట్ంటి వాళళ్కైనా!
“యెంకీ! ఏడునన్వే. ఊరు ఊరంతా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉంటే ఒకక్ దానివీ ఇంటి కాడేం చేతత్నాన్?” నారాయడు ఆమడకో
అంగేసుకుంటూ వచాచ్డు. వాడి పెళైళ్న రెణెణ్ళళ్కే చేతికొచిచ్ంది పంట. అమోమ్రి జాతర బర్హామ్ండంగా జరుగుతోంది. పాలెంలో పండగే
పండగ.
వచిచ్నవాడు వచిచ్నటుల్ గుమమ్ం దగగ్రే నిలుచుండి పోయాడు.
వెంకటలకిష్ అపుప్డే సాన్నం చేసి ఎరర్ంచు ముదురాకుపచచ్ చీర కటిట్, జాకిటుట్ ముడేసుకుంటోంది. కిటికీ తలుపులు వేసునాన్,
తలుపు సందులోల్ంచి సూరీడు తన కిరణాలిన్ లోపలికి పంపి, సరిగాగ్ వెంకటలకిష్ మొహం మీద పడేసుత్నాన్డు. బుగగ్ల మీద అకక్డకక్డా
నిలిచిన నీటి బిందువులోల్ంచి పరావరత్నం చెందిన కాంతులు ఇందర్ ధనుసుస్ రంగులిన్ వెదజలుల్ల్తునాన్యి. జుటట్ంతా పైకి లేపి నడి నెతిత్న
ముడి వేసింది. రింగు రింగులు తిరిగిన వెంటుర్కలు నుదుటి మీద అలల్లాల్డుతునాన్యి
వింతకాంతులు వెదజలుల్తునన్ వెంకటలకిష్ని చూసుత్ంటే నారాయడుకి గొంతంతా ఎండిపోయినటల్యింది. తను వచిచ్ంది కూడా
గమనించకుండా, దీక్షగా, కళుళ్ దించి కొసలు ముడేసుకుంటునన్ వెంకి, అలికిడికి తలెతిత్ చూసింది.. అమాయకంగా, కళుళ్ పెదద్వి చేసి.
“అబబ్.. ఎంత ముదొద్సుత్నాన్వే యెంకీ! ఆలీశం చేసి మంచి పనేజ్శా.. ఇంటోల్ మనిదద్రవే.. ఇలుల్ ఇలల్ంతా మందే! వచేచ్తత్నాన్..” ఒకక్
ఉరుకులో ముందుకొచాచ్డు.
“అబాబ్! ఉండు మావా.. ఆలీశం అయిందని నువేవ్ అంటనాన్వుగా!” విడిపించుకుందామని మెలికలు తిరిగింది.
“మరేం గాదులేవే.. ఆ సంబరాలోల్ మనలిన్ అంత గమనిసాత్రా ఏంది. యెలాద్ం తీరుబడిగా.. అమమ్కి చెపొప్చాచ్లే.”
వెంకి బుగగ్లు సిగుగ్తో ఎరర్ బడాడ్యి. కళళ్ నిండా పేర్మ నింపుకుని చూసింది నారాయడిని.
“ఎందుకే అంతిటట్ం నేనంటే?” ఎదకి హతుత్కుని అడిగాడు.
“కలుల్ గిలుల్ తాకుక్ండా ననిన్ంత చకక్ంగా చూసుకుంటే ఇటట్ం ఉండదా ఏంటి?”
ఒకక్ సారి గతుకుక్మనాన్డు. సరుద్కుని, వీధి తలు గడియ పెటొట్చిచ్, చిరునవువ్ నవువ్తూ వెంకి నుదుటి మీద చుంబించాడు
నారాయడు. వారానికి మూడు సారైల్నా కలుల్ లేపోతే ఊరకుండలేని నారాయడు అపుప్డే శపధం చేసేసుకునాన్డు. పెళిళ్గాక ముందటి
సంగతేమో కానీ.. ఇంక జనమ్లో తాకూక్డదని ఆ క్షణంలోనే ఒటేట్సుకునాన్డు.
ఏకాంతం ఎంత ఆనందం ఇసుత్ందో అపుప్డే అనుభవం అయింది ఇదద్రికీ. అమామ్, నానాన్ తమ చేషట్లిన్ చూసుత్నాన్రేమోననే
భయంతో.. దొంగ చాటుగా, మొకుక్బడిగా చేసే సంసారానికీ, సేవ్ఛచ్గా హదుద్లే లేని శృంగారానికీ ఉనన్ తేడా అపుప్డే తెలిసింది.
ఏదేమైనా దీనికో మారగ్ం చూడాలనుకునాన్డు నారాయడు.
ఒక గది, దానికానుకునన్ వరండా, అందులోనే ఒక పకక్ చినన్ వంటిలుల్ ఉనన్ పెంకుటిలల్ది. నారాయడి తలీల్ తండీర్, రాతర్యేయ్
సరికి, వరండాలో చాపలేసుకుంటారు. చీకటి పడగానే ఊరు ఊరంతా నిశశ్బద్మై పోతుంది. పెళిళ్కి ముందు నారాయడు వరండాలో పడుకుక్నే
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వాడు. చలికాలం వసేత్.. రెండు బొంతలు కపుప్కునాన్ వణుకుతూ.. ఏ అరధ్ రాతిర్కో నిదర్పోయే వాడు.
“ఏంది మావా అటట్ కూరుచ్నాన్?” మొహం కడుకుక్ని, చీరా జాకెటూట్ మారుచ్కుని వచిచ్ అడిగింది వెంకటలకిష్, దీరాఘ్లోచనలో
ఉనన్ నారాయడిన్.
“ఏం నేదే.. ఇంక పదేను రోజులోల్ చలికాలం వసత్ంది. అమామ్, నాయన ఆ వరండాలో చలోల్ పడుకోక్వాలి. మనకూక్డా కాసత్ చాటు
కావాలని ఇపుప్ప్డే తెలిసింది. అదే.. ఏం జెయాయ్లాన్ అని ఆలోచితత్నాన్.”
పెనిమిటి మాటలకి మలెల్ మొగగ్లా ముడుచుకు పోయింది వెంకటలకిష్.
“అటాట్ ముడుచుకో మాకే! ముదొద్చేచ్తత్నాన్వు..మనం సంబరాలకెలాల్లి.. అసలే.. ఆలీశం..” దగగ్రగా రాబోతునన్ నారాయడిన్
తపిప్ంచుకుని తలుపు గడియ తీసి వీధిలోకి పారిపోయింది వెంకటలకిష్.
PPP
“సరస్రే. అటట్నే చేదాద్ం. రేపే నాగాయలంకెళిళ్ ఇటికలయీయ్ రేటుల్ కనుకొక్నార్. నాదొకక్టే బాధ. ఈ సారి పంటలో కాసిని డబుబ్లు
మిగిలినయయ్ని ఖరుసెటేట్సేత్.. ముందు ముందు ఏదైనా అవుసరం పడితే ఎటాట్ అని..” మలల్యయ్, నారాయడి తండిర్ పుగాకాక్డ సాపు చేసూత్
అనాన్డు. రోజుకి నాలుగు చుటట్లైనా కాలచ్ందే ఉండలేడు అతడు.
“రెకక్లు బలంగా ఉనన్ంత సేపూ మనకేం బయయ్ం నానాన్! షావుకారు దగగ్ర దాచి పెటిట్న డబుబ్ కూడ తీదాద్ం. పకాక్గా ఒక
గదేసుకుందాం. హాయిగా ఉందాం.”
ఐదారు రోజుల బటీట్ తండిర్కీ కొడుకీక్ అదే వివాదం నడుసోత్ంది. రేపొప్దుద్నన్ పిలాల్ పాప వసేత్ ఎటాట్ అని పెదద్తనికి దిగులు. వచేచ్
ఖరేచ్ కానీ ఆగే ఖరుచ్ కాదు కదా! ఏటికి సరిపొయేయ్ బియయ్ం బసాత్లకెతిత్ దాచి పెటుట్కునాన్రు. కొంత ధానయ్ం మారిచ్ పపుప్లు ఉపుప్లూ
కొనుకుక్నాన్రు. రోజు వారీకి, రాతిర్ పటేట్ చేపలు ఆదుకుంటాయి. కాయా కసరూ దొడోల్ కాసాత్నే ఉంటాయి. అయినా.. ఏంటో గుబులు
గుండెలోల్!
“పోనియయ్రాదయయ్! ఆళళ్ సుకం కంటే మనకేం కావాల?” జాలమమ్, నారాయడి తలిల్ నేల మీద ముగుగ్లు పెడుతూ అంది. అంతకు
ముందే మటిట్ నేలంతా శుభర్ంగా అలికింది వెంకట లకిష్.
“మేసిత్ని అటుట్కొచిచ్ ఎటట్ చెయాయ్లో కనుకుక్ంటే సరిపోదిద్. నేనూ, వెంకీ కలిపి యేసేతాత్ం, గోడలూ, వాసాలూ.. కూలి
ఖరుస్ండదు.” ఆశగా చూసూత్ అనాన్డు నారాయడు. నాయన ఒపుప్కుంటే బాగుండు.
“ఆ.. ఆ సుటట్ ఖరుసు తగిగ్తేత్ నాలుగగ్దులేసుకోవచుచ్.” మూతి తిపుప్తో అంది జాలమమ్.
“నీకెంతసేపూ నా సుటట్ల గోలేనే.. ఈ పాటి సుకం లేపోతే.. ఒలుల్ నొపుప్లు పోతయాయ్.. నడొడ్ంగుదాద్ నాలుగు నూకలొతత్యాయ్! ఆ
టర్ంకుపెటిట్ తీసుకరారా నారాయడా!” చుటట్ అంటించి, గోడ కానుకుని అరధ్ నిమీలిత నేతుర్డయియ్ అనాన్డు మలల్యయ్.
హుషారుగా వెళిళ్, టర్ంకు పెటెట్ని చులాగాగ్ లేపి తీసుకొచాచ్డు నారాయడు.
టర్ంకుపెటెట్ గొళాళ్నికి కటిట్న టైవ్ను దారం ముళుళ్ విపప్బోయాడు పెదాద్యన. కనున్ సరిగాగ్ ఆనలేదు. వేళుళ్ కూడా బండబండగా
ఉండి సావ్ధీనంలోకి రాలేదు. పొలం దునిన్, మటిట్ పిసికి మొదుద్ బారిపోయాయి.
వెంకటలకిష్ పకక్న కూరుచ్ని తన నాజూకు వేళళ్తో, పినీన్సు వాడి రెండు నిముషాలోల్ తీసేసింది. అంతలో నారాయడు బేల్డు
పటుట్కొచాచ్డు.. కతిత్రించి పడేటానికి.
“ఓరి ఓరి.. నా కోడలు ఎంత నేరప్రార్.. నువూవ్ ఉనాన్వు ఎందుకూ!” వెంకటలకిష్ని ఆపాయ్యంగా చూసూత్ అనాన్డు మలల్యయ్.
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“ఓసోసి.. మురిపెం. నా ఏళళ్ంత సనన్ంగుంటే దుకిక్ దునిన్, తవుడు కలిపి, గొడల్కి సాన్నాలు చేపించి.. ధానయ్ం బసాత్ల కెకిక్ంచి
పనల్నీన్ చేసినటేట్. ఐనా నాకు తెలీకడగతా డబుబ్లనీన్ తీసేసేత్.. ఇంకా పెటిట్కి ముళెళ్ందుకంట. ఆ దారం ఎందుకంట!” నారాయడు బుంగమూతి
పెటాట్డు.
పెదాద్మె అందరీన్ నవువ్తూ చూసోత్ంది. అణకువ కలిగిన కోడలు దొరకటం నిజంగా ఎంతదురుషట్మో!
“రెండేలునన్యియ్రా! షావుకారద్గగ్ర మరో ఐదుంటయియ్. అందుటోట్నే సరుదుకోవాల.”
“అటట్గటట్గే!” డబుబ్ లెకక్పెటుట్కుని పెళాళ్నోన్ సారి చూసి, తలాడించి బైటికెళాళ్డు నారాయడు. పెటిట్ సరేద్సి, మూలకి పెటిట్ దొడోల్
కెళిళ్ంది వెంకటలకిష్.
పెదద్వాళిళ్దద్రూ ఒకరొన్కరు చూసుకుని కళళ్తో సంజఞ్లు చేసుకుని ముసిముసి నవువ్లు నవువ్కునాన్రు.
ఇంటి చుటూట్తా తిరిగి వెనకిక్ వెళిళ్, సొరపాదు కునన్ ఎండు ఆకులిన్ తుంచుతునన్ వెంకటలకిష్ కొంగు పటుట్కునాన్డు నారాయడు.
“అమోమ్.. అతొత్సుత్ందేమో! ఆగు. ముందెళిళ్ పనూచ్డు.” గిరుర్న తిరిగి, తలెతిత్ నారాయడి కేసి కవివ్సుత్నన్టుట్గా చూసింది.
“ఇంక మనకి ఎవరో వసుత్నాన్రేమో అనే భయం ఉండదు..” మెతత్ని వెంకటలకిష్ బుగగ్ని తన గరుకు మొహంతో రాసూత్, చెవిలో
అనాన్డు గుసగుసగా! చేతోత్ నెమమ్దిగా మొగుడి మొహం తపిప్ంచి ఇంటోల్కి తురుర్మంది వెంకటలకిష్.
PPP
తేలికైన మనసుతో, శరీరంతో.. గాలోల్ తేలిపోతునన్టుట్గా నాగాయలంక బయలేద్రాడు నారాయడు. షావుకారు ఐదువేలకీ మరో
రెండు వేలు కలిపి ఇచాచ్డు, వడీడ్ కింద.
మేసతరీ కూడా ఇటికలు, సిమెంటు అమేమ్దగగ్రే ఉంటాడు. పాలెంలో ఏం కటాట్లిస్ వచిచ్నా అతడే.
పడవలో వెళుత్నన్ంత సేపూ ఊగుతునన్ పడవలాగే ఉలాల్సంగా, హుషారుగా కూనిరాగం తీసూత్ ఉనాన్డు నారాయడు. తను
కటట్బోయే గది గురించే ఆలోచిసూత్.
“అనిన్ రేటూల్ పెరిగిపోయినయియ్ నారాయడూ! తొమిమ్దేలంటే గోడలేల్చే వరకూ వసత్యేయ్మో. ఆ పైన పెంకులంటే.. ఇంకా
కొంచెంలో కొంచెం రెండేలనాన్..” మేసిత్ చపప్రించేశాడు.
“బాబాబ్బు.. మంచోడివి కదూ! కూలోళళ్కక్రాల్.. మావే చేసుక్ంటాం. మరో మాట చెపెప్యయ్బబ్యాయ్!”
“సరేల్.. గది సైజు తగిగ్ంచేదాద్ం. పైన రెలుల్ పరిసేత్ సరిపోదిద్.” మేసతరీ ఆలోచిసూత్ అనాన్డు.
“రెలల్ంటే మరి అగిగ్ ముటుట్దిద్ కదా! ఎటాట్ కాచుకోవాల? ఇంకో ఉపాయం లేదా?” నీరు కారిపోతూ అడిగాడు నారాయడు.
“రేకుల షెడేడ్సుకోవచుచ్. వాన పడుతే మాతర్ం రణగొణ ధవ్నే.”
“అంతే కదా! ఇంటోల్కయితే వాన రాదు కదా! ఇంకేంది మరి.. అటాట్గే చేసేదాద్ం” రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో సరుకులనీన్ మాటాల్డి
డబిబ్చేచ్శాడు.
“నాలుగైదు రోజులోల్ పటుట్కొసాత్. వచిచ్ పునాది లోతులూ అవీ లెకక్లు చెపాత్. గోతులు తవావ్క గోడలు మొదలుపెటేట్యయ్చుచ్.”
“ఇపుప్డు నాతో వచెచ్యయ్రాదనాన్! సరుకు ఆనికిక్ పంపచుచ్. ముందు మేం తవవ్కం మొదలుపెడాత్ం. కావసిన పలుగులు, పారలు
చెపేత్..” నెతిత్ గోకుక్నాన్డు. మరి వాటికి మాతర్ం డబుబ్లేవీ. మొతత్ం మేసిత్ కిచేచ్శాడు. కొదిద్గా చేతికిందుంచుకుని
“అవనీన్ నేనే ఇసాత్లే. ఒక గంటాగావంటే వెళాద్ం. మరీ ఆతర్ంగా ఉనన్టుట్నాన్వు కదా!” చిరునవువ్ నవావ్డు మేసతరీ.
“లేదనాన్! వచేచ్ది శీతాకాలం కదా! అమామ్ నాయనా లోన పండుకోమంటే ఇనరు. బైట పంచలో చలి వణికెతిత్ంచేతాత్ది. అందుకే..
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ఏమైతే అయిందని ఉనన్దంతా ఊడిచ్ తీసకచాచ్! నీదే భారం.”
“సరస్రే.. నీకేదైనా పనుంటే పోయిరా. మాపటేలోల్పు పోదాం. రాతిర్కి మా బామమ్రిదింటోల్, మీ ఊళోళ్నే.. ఉండిపోతా. పొదుద్
పొడవగానే పని మొదలెటేట్దాద్ం.”
నారాయడు సంచీ నడుంలో దోపి బయలేద్రాడు. కాసత్ మిఠాయి, కొబబ్రికాయ, పూలు కొనుకెక్ళాద్మని.
PPP
నారాయడు నడుసూత్ ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఏంటో ఉనన్దంతా ఊడిచి పెటట్డం మంచిదేనా.. ఏదైనా అవుసరం పడితే అపుప్డేం
చెయాయ్ల? మనసొక పకక్కి, మెదడింకో పకక్కీ లాగేసుత్నాన్యి.
వెంకటలకిష్తో ఏకాంతంగా, ఎంత హాయి.. తలుచ్కుంటేనే ఒంటోల్ంచి ఆవిరొల్సుత్నాన్యి. థూ.. యెదవ జలమ. యెంత కాడికీ పైసా
పైసా లెకెక్టుట్కోడవే. పోతే పోయింది. షావుకారి పొలంలో రెండుగంటలు పనేచ్సి దాచేదాద్ం. ముందు ఇపప్టి సుకం..” గటిట్ నిరణ్యానికి వచిచ్న
నారాయడు, బజారు కేసి నడిచాడు.
“ఏందిరో హుషారు. మొహవటాట్ యెలిగిపోతాంది. ఎకక్డనాన్ లాటరీ తగిలిందా?” దారిలో ఒక సేన్హితుడి వాకబు.. నారాయడిన్
కలల లోకం లోంచి కిందికి దించింది.
“మనకటాట్ంటియేయ్ం వదుద్రా! కిటట్మమ్ తలిల్ చలల్గ చూసేత్ చాలు. ఇలుల్ ఇరుకయిందనీ పకక్నో వాసం దించుతునాన్ం. అందుకే పని
బడొచాచ్. అటాట్ పోయి టీ చుకక్లు తాగొదాద్ం, వసాత్?” టీ బండి చూపించాడు నారాయడు.
“ఈ ఏడు పంట డబుబ్లు బాగా చేతికొచిచ్నయియ్రా! చాలా ఆనందంగుంది. మా యావిడకి అడిడ్క చేయిదాద్మనుకుంటనాన్. అదీ..
మా అమమ్కి చెపప్కుండా.. పుటిట్ంటారిచాచ్రని డార్మా కటాట్లి. ఏందో యెదవ బతుకులు.. ఈ అతాత్ కోడళుళ్ ఎంతకాలమైనా ఇటాట్గే యుదాధ్లు
చేసోక్వలసిందేనా? ఓ శుభం లేదు.. ఓ పండగ లేదు. మంచి లేదు చెడు లేదు.” సేన్హితుడు వాపోయాడు.
“ఔనవును. ఆ లచిచ్మీ సరసవ్తులకే తపప్లేదు. మనవెంత..” వెంకటలకీష్, తన తలీల్ సేన్హితులాల్, తలీల్ కూతుళళ్లాల్ కలిసిపోవడం
అదృషట్ం అనుకుంటూ.. మనసులోనే దురగ్మమ్ తలిల్కి దణణ్వెటుట్కునాన్డు నారాయడు.
“లచిమీ సరసవ్తులా.. అదేదో నా బోటోడే కాగితాలుచుచ్కుని కతలార్శాడు. నేక పోతే.. ఆళళ్కేం పనేల్దా పోటాల్డుకోడానికి. పైగా
ఇదద్రూ ఎవరింటో ఆళుళ్ంటారు.” సేన్హితుడు పడీ పడీ నవావ్డు.
నారాయడికూక్డా నవొవ్చిచ్ంది. నిజవే కదా మరి! ఒకామె భరత్ బొమమ్లు చేసుత్ంటే పకక్నే వీణ వాయిసూత్ కూచుంటుంది.
ఇంకొకామె పామీమ్ద పడుకునన్ పెనిమిటి కాళొళ్తుత్తూ ఉంటుంది. వాళుళ్ కలిసేదెపుప్డు.. పోటాల్డుకునేదెపుప్డు!
“నీకు తెలుసారా. చేపల చెరువులనీ ఉంటయయ్ంట. అందుటోట్ రొయయ్లీన్, చేపలీన్ పెంచుతారంట. ఓటెర్ండేళళ్లోల్
లచాచ్దికారులైపోవచచ్ంటనాన్రు. నాగాయలంక చుటుట్పకక్లంతా అదే మాటలు. కొందరు పొలాలిన్ చెరువుల కింద మారేచ్సత్నాన్రు.”
సేన్హితుడు చెపాప్డు.
“ధూ.. అటాట్ంటి పనేచ్సి నేల తలిల్ని తవేవ్సాత్రేందిరా! మాగాణి పంట దారి మాగాణిదే. వణణ్ం మానేసి రొయయ్లు, చేపలూ తినగలార్
ఎవువ్రైనా?” నారాయడికి కోపం నసాళం అంటింది.
“రెండు టీ.. ఓ చెంచా పందార ఎకుక్వెయియ్..” బులిల్ బులిల్ గాజుగాల్సులోల్ టీ ఇచాచ్డు కొటుట్వాడు.
“ఇవేందిరా.. రోజు రోజుకీ చినన్గై పోతనన్యియ్, ఉగుగ్గినెన్లో కొంచెం ఎకుక్వే పటుట్దిద్.” నారాయడు కొటుట్ వాడితో
తగవేసుకునాన్డు.
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“అంతేనండి. ధరలు పెరిగిపోతనన్యియ్. టీ రేటు అంతే ఉండాలంటే మరి గాల్సులు చినన్వి సెయాయ్లి. ఏం చేతాత్ం..” టీ బడీడ్
కురార్డు నవువ్తూ అనాన్డు.
“ఈ సేపల సెరువుల కతేందిరా? కిటట్మమ్ ఇసాత్నే ఉంది కదా తినగలిగిననిన్. ఇంకా భూదేవిని పొడవాలా సెపుప్?” నారాయడు
సేన్హితుడిని అడిగాడు.
“చేపల చెరువులంటే..ఎకుక్వగా రొయయ్లనన్మాట. ఆ రొయయ్లకి మాంచి గిరాకీ నంట. ఎకోస్ప్రిట్ంగ చేసేతాత్రు. గుతత్ దారుల్
పుటట్గొడుగులాల్ పుటుట్కొచాచ్రు. బాంకులోళుళ్ అపుప్లిసాత్రు. అవి కూడ వాళేళ్ అరేంజెమ్ంట సేతాత్రు. పాల్నింగెయయ్టం.. సీడింగుల్ తేటం.. అంతా
ఆళేళ్ నేరిప్తాత్రంట. మొదటేడాది.. ఒకక్ సారో చూపు చూశావంటే మరుసటేడు నించీ మనవే చూసుకోవచుచ్. ముందో ఎకరాలో ఏసి చూతేత్
ఎటుట్ంటాదా అని..”
“ఏమోరా.. నేనేం చెపప్లేను. ఇపప్టికైతే భూదేవి తలిల్ కడుపులు నింపుతా ఉంది. రేపటి సంగతా.. ఎపుప్డేం జరుగుతుందో ఎవువ్రు
చెపప్గలరార్! ఆ దురగ్మమ్, ఈ కిటట్మమ్ ఏవాలోసితత్నాన్రో?” ఉనన్టుట్ండి నారాయడిలో నిసస్తుత్వ ఆవహించింది.
ఉనన్ డబబ్ంతా పెటిట్ గది వెయయ్టం మంచి పనేనా.. అయితే వెంకటలకిష్ వాలు చూపులు కంటి ముందు మెదలి.. ఒంటోల్కి కొతత్
రకత్ం చేరినటేట్ అనిపించింది. హుషారుగా తలెగరేశాడు.
“సరేరా.. ఏదైనా అవుసరం పడితే చెపుప్. కూలీలు గానీ కావాలంటే మా ఓళిళ్దద్రునాన్రు.”
“అటట్గే చెపాత్.” తలూపాడు నారాయడు. పంటల పనయింది. మళీళ్ నారేసే వరకూ అందరూ ఖాళీనే. ఎకక్డ నాలుగు
డబుబ్లొసత్యాయ్ అని చూసుత్ంటారు.
ఇదద్రూ టీ తాగి ఎవరి డబుబ్ వాళిళ్చుచ్కునాన్రు. అటువంటివి అకక్డ మామూలే. కషట్ సుఖాలు తెలిసిన వాళుళ్.. సహజంగానే
ఇంకొకరికి భారం అవకూడదని నిరణ్యించుకునాన్రు.. ఒకరికొకరు చెపుప్కోకుండానే.
టీ గాల్సులు బడీడ్ కింద పెటేట్సి చెరో దికుక్కీ వెళిళ్పోయారు ఇదద్రూ!

PPP

“ఆ ఇటిక బొంతిటాట్ అందియేయ్ యెంకీ! ఇంక సరిగాగ్ పదంటే పది రోజులోల్ మనిలుల్ తయారవుదిద్.” ఇటుక వరుస పేరుసూత్ పిలిచాడు
నారాయడు. ఉనన్ ఇంటిని ఆనుకునే వేసుత్ండటంతో సులువైపోయింది. పునాదులు వెయయ్టం, గోడలు సగం లేవటం పదిహేను రోజులోల్
అయింది. రోజూ అదే పని, అదే ధాయ్స. ఇంటోల్ ఉనన్ నలుగురూ నడుం కడేత్ ఎంత సేపు!
నారాయడినే చుసూత్ నిలబడ వెంకటలకిష్ ఉలికిక్ పడింది. ఆఛాఛ్దన లేని భుజాలమీదా, చాతీ మీదా ఎండలో మెరుసుత్నన్
చెమటని ఎగిరి తన కొంగుతో తుడవాలనన్ కోరికని బలవంతం మీద ఆపుకుంది.
“నినేన్నే! ఏందటాట్ గుడల్పప్గించి చూసాత్ండా? పని సంగతి చూడు. ఎంతసేపు నిలబెడాత్విటాట్?” చూసి చూసి గదమాయించబోయిన
నారాయడు వెంకిని చూడగానే, ఎతుత్గా కటిట్న బొంగుల దడి మీద నుంచి, ఇసుక కుపప్ మీదికి ఒకక్ దూకు దూకాడు.
“అరే.. జాగర్తత్ మావా! ఏందా దూకుడు? ముందూ ఎనకా చూసుకో..” వెంకి ఆదురాద్గా అంది.
ఎరర్టి చుకక్ల చీర, మోకాళళ్ పైకి గోచీ బిగించి కటిట్ంది. ఒంటి కంటుకు పోయిన నలల్ జాకెటుట్ వెంకి అందానిన్ రెటిట్ంపు చేసోత్ంది.
సరిగాగ్ అపుప్డే గంపలో నాలుగిటికలు పెటిట్, నెతిత్ మీద సరుద్కుంటోంది. రెండు చేతులూ పైకి చేరిచ్, గంపని సరుద్తునన్ దలాల్ కెవువ్మంది.
వెనుక నుంచి వాటేసుకునాన్డు నారాయడు.
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“ఏందయాయ్! పటట్పగలు.. ఆరు బైట. ఎవురనాన్ చూతేత్.. అతత్, మామ ఇంటల్నే ఉనాన్రు.” చేతులు గంపని పటుట్కుని, నెతిత్ మీద
బందీలైపోయాయి. విడిపించుకునే అవకాశమే లేదు. బుంగ మూతి పెటిట్ ముదుద్గా విసుకుక్ంది.
“అమామ్, నాయనా బువవ్తిని తొంగునాన్రు లెయేయ్. మనం ఇపుప్డే ఈ గదిలో ఆరంభం చేసేదాద్మా? నినున్ చూతాత్ వుంటే ఆగ లేక
పోతునాన్. గోడలు లేచినయియ్ కదా!” బతిమాలాడు నారాయడు.
“అదేం కుదరదు. కపుప్ వెయయ్కుండా.. పూజ చెయయ్కుండా లోనికి యెలల్నే కూడదు. నువివ్టాట్ ఆలీశం చేసిన కొందీ ఇంకా
వెనుకడిపోదిద్. నేనెలిల్ కూకుంటా.” మొగుడి బంధంలోంచి నెమమ్దిగా కిందికి జారి నేల మీద గొంతుకూక్రుచ్ని, గంపా ఇటికలూ కింద
పెటేట్సింది వెంకటలకిష్.
అసత్వయ్సత్ంగా కూరోచ్డంలో నడుం కలుకుక్మంది.
“అబాబ్!” నడుం పటుట్కుని పెదద్గా మూలిగింది.
“అయోయ్.. ఏటయిందే! పటేట్సిందా? గముమ్నుండకుండా మెలికలు తిరిగితే ఏమవుదిద్?” గాభరాగా వంగుని చూడబోయాడు.
మాటాల్డకుండా అలాగే ఒక పకక్గా నేల మీదికి ఒరిగి పోయింది.
“అమామ్! అమామ్!” గటిట్గా అరిచాడు నారాయడు.
“ఏందిరా.. ఏమైంది? వసత్నాన్..” ఇంటోల్ంచి పరుగెతిత్నటుట్గా వచాచ్రు తలీల్, తండీర్.
“నడుం పటేట్సిందే.. గిలగిలాల్డి పోతాంది. ఏం చెయాయ్ల?” ఏడుపు గొంతుతో అనాన్డు నారాయడు.
“ఎతుత్కోని ఇంటోల్కి తీసుకెలిల్ పండబెటుట్. నే కొటుట్కెళిళ్ తైలం పటుట్కొసాత్.” మలల్యయ్ పెదద్ పెదద్ అంగలేసూత్ తడిక గేటు తీసుకుని
బైటికెళిళ్పోయాడు.
“ఏందోరా.. అంతా ఆగమాగం ఐతాంది. పిలల్ది చూడు ఎటాట్ వాడిపోతాందో. నెమమ్దిగా అటట్గే నొపిప్ కలకుక్ండా తీసుకెలుల్. ఆ
గంప ఎతేత్పుప్డు ఏ నరం పటేట్సిందో. ఆచారి గారి దగగ్రేదైనా మందుందేమో చూసొతాత్.. ఏదో పసరితాత్రు. జాగరత్.” జాలమమ్కూడా
హడావిడిగా బైటి కెళిళ్పోయింది.
నారాయడు అపురూపంగా, మోకాళల్ కిందొక చెయియ్,వీపుకిందో చెయియ్ వేసి నెమమ్దిగా లేపి ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్, నులక మంచం
మీద పడుకోబెటాట్డు.
“అమామ్!” మూలిగింది వెంకటలకిష్.

4
వెంకటలకిష్ కళుళ్ చెమరాచ్యి.. కటుట్కునోన్డి పేర్మకి, అతత్మామల ఆపాయ్యతకి. చెంపల మీద నాలుగయిదు చుకక్ల కనీన్ళుళ్
నిలిచాయి. పకక్టెముకల కింద లాగుతునన్ నడుం నొపిప్ తగిగ్నటల్నిపించింది.
“ఏందే.. నొపిప్గా ఉందా? ఊరుకునోన్డినూరుకోకుండా యెదవపనుల్ చెయయ్ బొయాయ్ చూడు.. ననున్ నేను చెంపలు
వాయించుకోవాలి. అనవుసరంగా నీ జోలికొచాచ్. పనూచ్సుకోవచుచ్ కదా!” నేల మీద కూరుచ్ని, పకక్నే ఉనన్ తుండుగుడడ్తో వెంకి మొహం
తుడిచాడు.
“ఫరేల్దు. నెమమ్దిగా సరుద్కుంటాంది. కాసత్ కాళుళ్ కపుప్తా.. చలేసాత్ంది.” ఇటాట్ంటిదేదైనా వసేత్ బానే ఉంటుంది.. నొపిప్గా ఉనాన్,
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ఆదుకునే వాళుళ్ంటే. అందుకే జరుగుబాటుంటే జవ్రవంత సుఖం లేదనాన్రు.
నారాయడు నడుంకింద చెయియ్ పెటిట్, గోచీ విపప్దీసి, చీర కాళళ్ కిందికి వచేచ్టుల్ సరాద్డు. నరాలు జివువ్న లాగినటల్నిపించింది
వెంకటలకిష్కి. అంత బాధలోనూ చిరునవువ్ మెరిసింది పెదాల మీద.
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, కుండలో నీళుళ్ తీసి, డబాబ్లో పంచదార మూడు చెంచాలందులో వేసి బాగా కలిపి వెంకి చేత
తాగించాడు.. నెమమ్దిగా లేపి కూరోచ్పెటిట్.
అమృతం గొంతులోంచి దిగినటేల్ ఉంది. వెంకి మొహం కాసత్ తేట తీసింది.
“ఏదనాన్ తింటాని కుందేమో చూతాత్నుండు. నీరసంగా ఉనాన్వు.” మంచం గోడ కానేటుట్ జరిపి, సరిగాగ్ పడుకోబెటిట్, దిండు సరిద్
లేచాడు.
“ఇపుప్డేం వదుద్. అతత్ వచిచ్ ఏదనాన్ పెడాత్ది. ఇపుప్డు కాసత్ తగిగ్ంది..”
పకక్నే, నేల మీద కూరుచ్నన్ నారాయడి చెయియ్ పటుట్కుని కళుళ్ మూసుకుంది వెంకటలకిష్.
PPP
వెనెన్ముక లోంచీ నరం పైకి లాగినటట్నిపించిందేమో.. వెంకటలకిష్కి నొపిప్ తగగ్టానికి నెల పైనే పటిట్ంది.
ఆ లోగా ఒక కూలీని పెటిట్ వాసాలు బిగించి, రేకులు దించేశారు. ఇంక పూజ చేసి, ఇంటోల్కి పర్వేశించటమే మిగిలింది.
అచారిగారి మందు సంగతేమో కానీ, జాలమమ్ కర్మం తపప్కుండా చేసిన తైల మరద్నం బాగా పనేచ్సింది. కదలకుండా కూరుచ్ని,
వేళ తపప్కుండా తింటూ ఉండడంతో వెంకటలకిష్ కొదిద్గా ఒళుళ్ చేసింది.
తలీల్, తండీర్ వచిచ్ కూతురిన్ తీసుకెళాత్మనాన్రు.
“అదేంటి వదినా! అమామ్యి బాగునన్పుప్డు పని చేయించుకుని, కాసత్ నలత పడగానే, బాగు చేసి పంపమని మీ దగగ్రకంపేతేత్
అదేవంత మెచుచ్కోలు పని? ఇకక్డునన్ది మనుషులే కాని మరలు కాదు కదా! కోడలిన్ కళళ్లో పెటుట్కుని చూసుకుంటాం. లేచి తిరగాగ్నే
తీసుకెళిళ్ నాలుగురోజులు అటేట్ పెటుట్కోండి.. మీ ముచచ్టెందుకు వదద్నాలి?” జాలమమ్ డెకుక్పోయిన గొంతుతో అంది.
వెంకటలకిష్ కూడా అదే అనడంతో వెనకిక్ తిరకక్ తపప్లేదు వియాయ్ల వారికి.
అయినా కూతురి మొహంలో కనిపిసుత్నన్ తృపిత్, మాటలోల్ వినొసుత్నన్ సంతోషం.. ఇంక బలవంతపెటట్డానికి కారణం కనిపించ
లేదు.
తూరుప్ వైపుకునన్ పాత ఇంటికి ఆనుకుని కొతత్ గది ఉంది. ఐతే వాకిటోల్కి వచిచ్ తిరిగి అందులోకి వెళాళ్లి. గుమమ్ం పెటట్డానికి
వీలు పడలేదు. ఆ పకక్నే వంటింటి జాగా ఉంది. అదీ మంచిదేలే అనుకునాన్డు నారాయడు.. కొతత్ ఊహలోల్ తేలిపోతూ.
“అమామ్! ఈ శనారం బాగుందంట. పడమటింటోల్ పెవేశానికి. పంతులుగారు కావలసిన సామానల్ లిసిట్చాచ్రు. పాలు పొంగించి
వర్తం చేసుకో మనాన్రు.” పొదుద్నేన్ బైటికెళిళ్న నారాయడు ఉతాస్హంగా అంటూ ఇంటోల్కొచాచ్డు.. ఇలల్ంతా వెంకటలకిష్ కోసం వెతుకుతూ.
“అటాట్గే. ఇయాయ్ల వారికి కబురందియాయ్ల. అయయ్ నెలిల్ రమమ్ని, నువువ్ ఇంటికాక్వలిస్న సరుకుల సంగతి చూడు.” టీ పెడుతూ
అంది జాలమమ్.
నారాయడు, అపప్డే దొడోల్ బటట్లెండేసి లోపలికొచిచ్న వెంకి మొహాలు చూసుకునాన్రు.
“అది కాదే.. నేనూ, వెంకీ వెలొల్తాత్ం. ఆళెళ్పప్టున్ంచో రమమ్ంటనాన్రు. వెంకికి నడుం నొపిప్ తగిగ్ తిరుగుతునన్టుట్ ఆళళ్కి
తెలిసినటుట్ంటాది. సొయంగా వెళిళ్ పిలిచినటుట్ంటాది.” నటుట్తూ అనాన్డు నారాయడు.
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“అటాట్గే పోయి రండార్! సరుకలయీయ్ నే తెతాత్లే. టీ సంగతయాయ్క, కాసత్ ఉపుప్ పిండి కలె బెటేట్.. పిలల్లు తిని ఎలాత్రు. ఆ ఊరెళేళ్
సరికి ఎండ నడినెతిత్కొచేచ్తాత్ది. రేపు మదిద్నాన్నికి వొచెచ్యయ్ండి. ఇకక్డి పనుల్ జూసుకోవాల.” మలల్యయ్ వాకిలి బైట చుటట్ పీలుసూత్ అనాన్డు.
“ఈ పూజకీ, భోయనాలకీ రెండు వేలవువ్దిద్. డబుబ్ ఏవైనా సరుద్తారేమో కూడా అడుగుతా.”
“వదొద్దుద్. ఈ మూణెణ్లల్లో, చేపలు పటిట్ బేరవెటిట్ంది మూడు వేల దాక ఉంది. అది ఖరుస్ పెడదాం. వాళళ్ నెందుకు ఇబబ్ంది
పెటట్డం. నువెవ్ళిళ్ మరాయ్దగా అందరినీ రమమ్ని చెపిప్ రా.” చుటట్ పీక అవతలికి విసిరేసి, లోపలి కొచిచ్ అనాన్డు మలల్యయ్.
దొడోల్ పూసిన చేమంతులు మాల కడూత్నన్ వెంకటలకిష్ మొహంలో నవువ్ల పువువ్లు విరిశాయి..
PPP
“ఆగెహె.. కలిసి నడుదాద్ం. ఎంత అమామ్ నాయనల దగగ్రకెళుత్ంటే మాతర్ం అంత లావు సంబరవా?” రెండు చేతులోత్ నిండుగా
ఉనన్ సంచీలు మోసూత్ అరిచాడు నారాయడు. దొడోల్ కాసిన సొరకాయలు, గుమమ్డికాయ, పొటల్కాయలు సంచీలోల్ పోసి ఇచిచ్ంది జాలమమ్.
టౌనోల్ ఉండే బంధువులు.. అనిన్ కూరగాయలు కొనుకుక్ని తినాలిస్ందే.
చకచకా నడిచేసోత్ంది వెంకటలకిష్.. నడుం నిటారుగా పెటిట్. కొదిద్గా తలతిపిప్, ఓరగా చూసి కళుళ్ చికిలిసూత్ ఒక నవువ్ విసిరేసింది
నారాయడి మీదికి.
“ఓయబోబ్! ఏం వయాయ్రమే! మరీ విరగబడకు.. నడుం సంగతి కాసత్ చూసుకో..”
“ఏవనాన్ ఐతే నాకేం భయయ్ం.. నా మొగుడునాన్డుగా చూసుకోటానికి..” కొంగు తీసి చుటూట్ తిపిప్ కుచిచ్ళళ్లోకి దోపి, రెండు
చేతులూ నడుం మీద పెటిట్ నిలుచుని సవాలు చేసింది.
చుటూట్ చూశాడు నారాయడు. పొదుద్నన్ పది గంటలు దాటింది. ఆ రోజు ఆదివారం. ఎవరికీ పటన్ంలో అంత పని పడినటుట్ లేదు..
కను చూపు మేరలో ఎవరూ కనిపించలేదు.
కొదిద్గా ఒళుళ్ చేసిన వెంకి కొతత్ అందాలతో మెరిసిపోతోంది. చామన ఛాయకి ఎకుక్వయిన మేని ఛాయ ఆ నీరెండలో వింత
కాంతిని సంతరించుకుంది. కవివ్సుత్నన్టుల్నన్ కంటి చూపు నారాయడికి మతి పోగొడుతోంది.
లేత గులాబీ ఫుల వాయిల చీర నాజూగాగ్ గూడ కటుట్ కటిట్ంది. నలల్ని ఒన బై టూ జాకెటుట్ ఒంటికి అతుకుక్ పోయి.. చీర అందానిన్..
ఆ చీర కటిట్న వెంకటలకిష్ సోయగానిన్ రెటిట్ంపు చేసోత్ంది. సనన్ని నలల్పూసల గొలుసు శంఖం వంటి మెడకి అందంగా అమరింది. బారెడు
జడని బిగించి వేసి.. నక్షతర్ చామంతి పూల దండని అరధ్ చందార్కారంగా జడ పైన అలంకరించింది. అసలే పెదద్ కళేళ్మో, సనన్గా తీరిచ్ దిదిద్న
కాటుక రేఖలు బాపు బొమమ్ని తలపిసుత్నాన్యి.
“నా వలల్ కాదే యెంకీ! నినున్ చూసూత్ ఒలల్కుండడం. ఏం చెయాయ్లి? మతి పోతోంది. వేరే దేశాలోల్ ఏ గోలా లేకుండా ఎకక్డ పడితే
అకక్డ ముదెద్టుట్కోవచచ్ంట. యెదవ జలమ.. అకక్డైనా పుటాట్ం కాదు..” వెంకి దగగ్రగా వచిచ్ సంచీలు కింద పెటిట్, బర్తిమిలాడుతునన్టుల్
చూశాడు.
వాడి ఆతర్ం చూసి వెంకటలకిష్ నవావ్గలేదు. ఫకాలున నవివ్ంది.. ముతాయ్లాల్ంటి పలువరుస బైట పెటిట్.
ఏ డెంటిసట్ దగగ్రికీ వెళళ్కుండా.. బేర్సెస పెటిట్ంచుకోకుండా, సహజంగానే ఆ పలెల్లోల్ ఎకుక్వ మంది పలు వరుస తీరిచ్
దిదిద్నటుట్ంటుంది. వాళళ్ టూత బర్ష లు వేం పులల్లు. పావుగంట పైగా నమిలి, కుంచెలాగా చేసి, పళళ్ని శుభర్ంగా తోముతారు. అంత
సమయం లేకపోతే.. బొగుగ్ పొడి జలిల్ంచి మెతత్గా చేసి, అందులో ఉపుప్ కలిపి వాడతారు. “మీ టూత పేసట్ లో సాలట్ ఉందా..” అని కాజోల
యాడ లో వచిచ్నటుల్.. పళుళ్ బలంగా ఆరోగయ్ంగా ఉంటాయి. ఇంకొక ముఖయ్మైన కారణం జల పుషాప్లని పర్తీ రోజూ ఆహారంలో
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తీసుకోవడం.
కొంచెం దూరంలో ఉనన్ మడ అడవుల (మాన గూర్వస్) గుబురల్ కేసి చూసింది వెంకటలకిష్.
పాలెంలో ఎకుక్వ భాగం నేలలో వరి సాగుబడి జరుగుతుంది. కానీ ఒడుడ్ దగగ్ర పడే కొదీద్ ఉపుప్ నీటి పరర్లు నేలలో లవణ శాతానిన్
పెంచి వరి సాగుకి పనికి రాకుండా చేసాత్యి. ఆ పార్ంతంలో మడ అడవులు విసత్రించుకుంటాయి.
దటట్ంగా పరుచుకునన్ ఆ తోపులు.. ఎతుత్ తకుక్వగా ఉనాన్, ఆ గుబురల్లో చాటు బాగానే ఉంటుంది.
“ఏం బురేర్ నీది వెంకీ! నడు మరీ..” హుషారుగా తోపు కేసి అడుగెయయ్ బోయాడు నారాయడు.
“ఎకుక్వ సేపుండదుద్ మావా! ఎవురైనా చూసేత్ బాగోదు. అతత్కీ, మామకీ చెడడ్ పేరొసాత్ది.” వెంకికి కూడా పరిషవ్ంగ సుఖం
కావాలనే ఉంది.. కానీ కొంత బిడియం.. కొంత ఎవరైనా చూసాత్రేమో ననే భయం.
“అటాట్గే.. పడవకి ఎటాట్గా కొదిద్ సేపే టయం ఉంది..” ఉతాస్హంతో సంచీలు తేలికయినటల్నిపించాయి. వెంకి చెయియ్ పటుట్కుని
పొదల మాటుకి లాకెక్ళాళ్డు.
ఆకాశంలో అపుప్డే కొనిన్ మబుబ్లు విహారానికి వచాచ్యి, సూరుయ్డిన్ కమేమ్సూత్.
దరిదాపులోల్ అంతా నిరామ్నుషయ్ం. నారాయడి ఆరాటం ఆకాశానన్ంటుతోంది.
వెంకటలకిష్ సిగుగ్ల మొగైపో
గ్ తోంది. పొదల మాటుకి వెళళ్గానే ఇదద్రూ ఒకరొన్కరు హతుత్కు పోయారు. వెంకి పెదవులు
వణుకుతుండగా, నారాయడి వక్షం మీద తల వాలిచ్ంది. మలెల్ పువువ్లాంటి లాలీచ్ని చుటిట్, రెండు చేతులూ నడుం చుటూట్ తిపిప్, పరవశంగా
కళుళ్ మూసుకుంది.
నారాయడు, వెంకి తలా జుటుట్ నిమురుతూ, నెమమ్దిగా వెంకి మొహం ఎతిత్, పెదవులు దగగ్రగా చేరిచ్ చుంబించబోయాడు.
ఉనన్టుల్ండి, వెంకి నారాయడిన్ తోసేసింది.
వెనకిక్ తిరిగి నేల మీద కూలబడి, రెండు చేతులతో మొహంకపుప్కుంది. వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. పకక్టెముకలు
ఎగిరెగిరి పడుతునాన్యి.
నారాయడు హతాశుడై నిలబడి పోయాడు. ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం అవలేదు. తనేం తపుప్ చెయయ్బోయాడు? సొంత పెళాళ్మే కద!
పైగా తనే సూచించింది కూడా.. ఎవరైనా చూశారంటే ఆమె నేదో చేసేశాడనుకుంటారు కూడా!
వెంకి ఏడుపు ఎకుక్వయింది. చేతులు వణికిపోతునాన్యి.
“ఏందే యెంకీ! ఎందుకటాట్ ఏడసాత్నాన్? మళాళ్ నొపిప్ వసాత్ందా? యెనకెక్లిల్పోదావా? ఎందుకైనా మంచిదని తైలం తెచాచ్..
రాసేదా? పోనీ పూజ వచేచ్నెల పెటుట్కుందావా?”
తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది వెంకటలకిష్. నారాయడు పెళాల్ం పకక్నే గొంతు కూక్రుచ్నాన్డు.. ఇదెకక్డి గోలరా దేవుడా అనుకుంటూ.
“అటాట్ నోరెతత్కండా గోలెడతాంటే నేనేం సెయాయ్ల.. ఏదో చెపేప్డు.”
“పద, నడుసాత్ చెపాత్..” మరచెంబులో నీళుళ్ గాల్సులో పోసుకుని, కొనిన్ నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని, మిగిలినవి తాగి లేచింది
వెంకటలకిష్. మొహం తేటగా ఉంది. కళుళ్ సవ్ఛఛ్ంగా నిరమ్లంగా మెరుసుత్నాన్యి.
నారాయడిన్ అంతవరకూ ఉతేత్జపరచిన వెంకి అపుప్డు మామూలుగా కనిపించింది, అతడి ఉతాస్హం అంతా చలాల్రి పోగా!
ఇదద్రూ పకక్ పకక్నే నడుసుత్నాన్రు. ఒక బరువైన సంచీ రెండు కొసలూ చెరొకరూ పటుట్కునాన్రు. ఒకరి చెయియ్ ఒకరికి తగిలినా
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ఏమీ అనిపించడం లేదు.
వెంకటలకిష్ కాలి కింద ఏదో తటుట్కుని ముందుకి తూలింది. నారాయడు సంచీ కింద పెటిట్ పటుట్కోబొయాయ్డు. వెంకి కూడా సంచీ
కొస వదిలేసి.. కాలికి తగిలిందేవిటా అని చూసింది..
యెండర్కాయ.. ఇసుకలో కదులుతోంది. వరుసగా ఇసుక పైకీ కిందికీ కదులుతోంది.
వెంకీ, నారాయడు గబగబా కింద మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని, ఇసకని జరపడం మొదలెటాట్రు. వరుసగా.. ఎనెన్నోన్ వరుసలోల్
ఎండర్కాయలు.. నెమమ్దిగా కదులుతునాన్యి. ఎకక్డికో వలస వెళిళ్ పోతునన్టుల్.
వెంకి కళుళ్ పెదద్వి చేసి వాటిని చూసోత్ంది. నారాయడు సంభర్మంగా అందులో ఒక ఎండర్కాయని పటుట్కోబోయాడు.
“అయోయ్! ఒక ఖాళీ డబాబ్ కానీ, సంచీ కానీ తేవాలిస్ందే యెంకీ! ఇయాల విందు చేసుకునేటోలల్ం.” నారాయడు నిండుగా ఉనన్
తన సంచీల కేసి చూశాడు.
“వదుద్ మావా! వాటిని వదిలెయియ్. ఎంత సేవ్ఛఛ్గా, చీకూ చింతా లేకండా వెళుత్నాన్యో చూడు. మనలిన్ పసిగటిట్, ఎకక్డికి, ఎటాట్
పారిపోవాలా అని గాభరా పడతనన్యియ్. వాటి పర్యాణం వాటిని చెయయ్నీ.. పద మనం పోదాం. మలాల్ పడవెళిళ్ పోదిద్.” వెంకటలకిష్ వారించి
పైకి లేచింది.
“అంతే నంటావా? బామమ్రిది కిటట్ం కదా.. కాసిని అటుట్కెలాద్మా అనుకునాన్.” వెంకి ఏడుపు ఆపి మామూలుగా అయినందుకు
ఆనందంగా వెంబడించాడు.
“ఏందో మావా! అటాట్ పొదలోల్కెళిళ్, ఏదో పాపం చేతత్నటుట్గా.. నాకు నచచ్లేదు. ఎవరైనా చూతేత్ ఎంత అసియయ్ంగా ఉంటదిద్..
పరువు పోతుంది. చిలవలు పలవలు కలిప్ంచి ఎవురైనా ఏదైనా చెపెప్యయ్చుచ్ కూడా. మనకేం కరమ్ చెపుప్. దరాజ్గా సంసారం చేసుకోకుండా..
భయం భయంగా తపుప్ చేసత్నన్టుల్ తుపప్ల చాటుకి పొయియ్...” వెంకటలకిష్ గొంతులో ఏదో అడుడ్పడడ్టట్యి మాటాల్డ లేకపోయింది.
“సరే.. దానికంత సీనెందుకట.. మావూలుగ చెపేత్ పొయేయ్ది కద!” నిషూఠ్రం వేశాడు నారాయడు. రెండు సంచీలు ఒక చేతిలోకి
మారిచ్, వెంకి చెయియ్ పటుట్కునాన్డు.
“అది కాదు మావా! నీ ఆవేశం చూసేత్ నాకు భయం వేసింది. ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. పైగా.. నా మీద నాకే నమమ్కం పోయింది.
ఎటాట్గో అడుడ్కోకపోకుంటే అలల్రై పోతావని. ఇపుప్డైతే ఎవువ్రూ లేరు. కానీ పరుగెతుత్కునో.. సైకిల మీదో ఎవువ్రైనా వతేత్.. ఏం చెయయ్గలం
చెపుప్.. అందుకే..” తల కొదిద్గా దించుకుని తడబడుతూ అంది వెంకి.
“సరే.. ఇంకనెపుప్డూ ఇటాట్ంటి కకుక్రిత్ పడదుద్లే వెంకీ! మనం నిగర్యించు కుందాం. ఇంక నవువ్తూ నడు.. పడవలు ఇయాయ్ల
తకక్వుంటయియ్..” అనాన్డే కానీ, వెంకి మీదికే మాటి మాటికీ పోయే మనసుని ఎటాట్ నిగర్హించుకోవాలో బోధ పడలేదు.
ఆ.. ఏవుందీ.. పని మీదికి మళీళ్ంచుకుంటే సరి.. అడుగులు హుషారుగా పడాడ్యి నారాయడికి.
“అదిగో.. పడవ బయలేద్రబోతాంది. ఆగరా కుంటోడా.. వచేచ్తత్నాన్ం.” పరుగు పరుగున వెళిళ్ పడవెకాక్రు. పడవెకాక్క
గురుత్కొచిచ్.. భయంగా వెంకటలకిష్ని చూశాడు నారాయడు.
“ఏం శీననాన్! బాగునాన్వా? బేరాలు బాగొతత్నన్యాయ్?” పడవ శీనయయ్ని నవువ్తూ పలకరించింది వెంకి.
శీనయయ్ కుటుంబంలో అనన్దముమ్లిదద్రూ తాత ముతాత్తల తరం నుంచీ పడవలు నడుపుతూనే జీవనం సాగిసుత్నాన్రు. శీనయయ్
పుటిట్నపుప్డు బాగానే ఉనాన్డు. ఏడాది తరువాతా పోలియో మహమామ్రి బారిన పడాడ్డు.. పడకపోనేమో.. వాడి నానన్మమ్ ఇంజక్షనిల్చేచ్ ఆసప్తిర్
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వాళొళ్సేత్.. పిలాల్డికి సూది గుచుచ్తారా అని చంకనేసుకుని తోపులోల్కి పారిపోయింది. దాని ఫలితం.. శీనయయ్కి కొనిన్ రోజులు జవ్రం వచిచ్,
కాలు వంకర పోవడం.
ఎనిన్ తైలాలు మరధ్నా చేసినా ఉపయోగం సునాన్. కొంత సుగుణం ఏమిటంటే.. ఆ వాయ్ధి పర్భావం ఒక కాలి మీదే ఉండడం.
తొందరగా మేలుకుని నాటు వైదయ్ం అయినా వెంటనే చేయించడం వలల్, మోకాలు కింద భాగం సనన్గా బలం లేకుండా పోయినా.. కాలు
ఎతెత్తిత్ నడవ గలుగుతునాన్డు.
ఊరోల్ అందరూ కుంటి శీనయాయ్ అనే పిలుసాత్రు. అది వాడికూక్డా అలవాటై పోయి.. కలమ్షం లేని నవువ్తో సమాధానం ఇసాత్డు.
పొదుద్నన్ ఎనిమిగంటలకి పడవెకిక్తే ఒంటిగంటకి కూడు తినడానికే ఆపడం. ఉండటానికి మూడు పడవలు ఉనాన్.. ఒక రోజొసేత్ రెండోర్జులు
ఎగొగ్టేట్ వాళేళ్. అందుకే శీనయయ్ పడవే పడవ అనుకుంటారు ఊరోల్.
అందరూ కుంటోడా అని పిలిచినా, వెంకటలకిష్ మాతర్ం ‘శీననాన్’ అనే పిలుసుత్ంది. ఒక మనిషిలోని అంగలోపానిన్ ఇంటి పేరుగా
మారచ్డం అమానుషంగా అనిపిసుత్ంది తనకి. అందులో అతని తపేప్మైనా ఉందా అని వాదిసుత్ంది నారాయడితో.
“అటాట్ పిలిచావంటే.. రెండోర్జులు మాటాల్డన్ంతే..” నారాయడిన్ బెదిరిసుత్ంది. లెంపలేసుకుని క్షమాపణ చెపేప్ వరకు వదలదు.
అలవాటు చొపుప్న కుంటోడా అని పిలిచిన నారాయడు, బెదురుతూ వెంకటలకిష్ చూశాడు. అదృషట్ం.. వెంకి, శీనయయ్ కుటుంబ
యోగకేష్మాలు విచారించడంలో పటిట్ంచుకోలేదు. లేకపోతే.. అసలే ఆ పొదలోల్ జరిగిన గోలతోనే సతమతవైపుత్ంటే ఇదొకటి దానిగాగ్ని
కలిసిందంటే గోవిందా.. గోవింద.. అయయ్పప్ మాలేసుకోవాలిస్ందే!
మోటారు ఆన చేసి, పడవని పోనిసుత్నన్ శీనుతో మాటలేసుకుంది వెంకటలకిష్. కళుళ్ విపాప్రిచ్, శీనుగాడు చెపుతునన్ పర్తీ కబురూ
ఆసకిత్తో వింటునన్ వెంకటలకిష్ అమాయకంగా.. పసిపిలల్లా కనిపించింది.
అటాల్ ఆ కళుళ్ తిపప్డానిన్, మెరుసూత్.. అటూ ఇటూ చేపపిలల్లాల్ కదులుతునన్ ఆ కనుపాపలిన్, మొహంలో చూపిసుత్నన్
ఆపాయ్యతని.. వెనుక బెంచి మీద కూరుచ్ని గమనిసూత్ ఉండిపోయాడు నారాయడు.
అపుప్డే పూసిన మలెల్పువవ్ంత సవ్ఛఛ్మైన నవువ్తో వెలిగిపోతునన్ వెంకటలకిష్ని చూసుత్ంటే

తేనెలాంటి తియయ్ని పేర్మ తో

మనసంతా నిండి పోయింది. ఎటువంటి ఉదేర్కమూ కలగలేదు. మనసంతా నిరమ్లంగా ఉంది.
విశవ్మంతా నిండిన పేర్మ! పిలల్ తెమెమ్రలకు తలలూగించే చెటల్ కొమమ్లోల్, సుపర్భాత సవ్రాలు వినిపించే కోయిలమమ్ పాటలో,
సేదతీరేచ్ పరిమళాలను వెదజలేల్ పారిజాతాలలో, పొగడ పూలలో.. అమమ్ పాల కోసం పరుగెతేత్ లేగదూడ వినాయ్సంలో.. పర్కృతి అంతా
వాయ్పించిన పేర్మ.. నారాయడి ఒడలంతా పులకరించింది.
పకక్కి వంగి, గలగలా పారుతునన్ కిర్షణ్మమ్ అలలోల్ చెయియ్ పెటాట్డు. సాగర సంగమానికై పరుగులిడుతునన్ కృషణ్మమ్.. ఆ వడి,
ఆతర్ం.. చెయియ్ జిలుల్మంది. గభాలన్ పైకి తీసి, నీళళ్ని విదిలించాడు.
మీద పడుతునన్ చిరుజలుల్కి వెంకటలకిష్ భుర్కుటి ముడిచి చూసింది. మళీళ్ మొదలెటాట్డా..
ఆరిత్గా చూసుత్నన్ నారాయడిని చూసూత్నే గుండె ఒక సారి ఆగి కొటుట్కుంది. ఎటువంటి అలజడీ లేని.. పసిపిలల్డిలా చూసుత్నాన్డు
నారాయడు. తెలల్ని అతని లాలీచ్, పైజామా అపుప్డే విచుచ్కుంటునన్ మబుబ్లోల్ని సూరుయ్ని వెలుగులో సవ్ఛఛ్ంగా మెరుసుత్నాన్యి. అతని శాయ్మ
వరణ్పు శరీరం.. మరింత నలల్గా నిగనిగ లాడుతూ ఉంది.
వెంకట లకిష్కి కూడా పెనిమిటిని ఆ సిథ్తిలో చూడగానే ఉదేవ్గావేశాలకి అతీతమైన పేర్మ కలిగింది. ధాయ్న ముదర్లో ఉనన్
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సరేవ్శవ్రుని ఆదిశకిత్ కాంచించే పవితర్మైన ఆరాధనా వీక్షణం.
రెండు నెలలుగా ఇలుల్ కటట్డంలో.. వెంకటలకిష్ని చూసుకోవడంలో అలసి సొలసిన నారాయడి శరీరానికి కొతత్ శకిత్
వచిచ్నటల్యింది. దంపతులిదద్రు అనురాగంతో ఒకరి నొకరు చూసుకునాన్రు.
ఆరోజు మారెక్ట కి సెలవు. అందుకేనేమో.. పడవలో శీనయయ్, వెంకీ, నారాయడు తపప్ ఇంకెవరూ లేరు. శీనయయ్, సీట్రింగు
తిపుప్తూ ముందుకి చూసుత్నాన్డు.
“శీనూ! ఇయేయ్ల ఏం బేరాలునన్టుట్ లేవే.. పొదుద్గుంకే వరకూ ఉంటావా మరి? మేం రాతిర్కి ఇంటికెలిల్ పోదామనుకుంటనాన్ం.”
నారాయడు దృషిట్ మళిళ్ంచుకుని అనాన్డు.
“ఉండకపోవచచ్నాన్! రేపు పొదుద్ పొడిచే టయానికి తపప్క వచేచ్తాత్. రేతిర్కి మావగారింటోల్ ఉండి పోవచుచ్ కదా?” సలహా ఇచాచ్డు
సీనయయ్.
“నువువ్ండనంటే మరంతే చెయాయ్లి. కొంచెం ఒడుడ్కి దగగ్రగా తీసెక్లుల్. మీ వదినకి నడుం నొపిప్ చేసింది. జాగర్తత్గా దించాలి.”
“అటట్గే.. నే కూడా చెయయ్ందిసాత్లే!” ఒడుడ్ చేరగానే లంగరు వేసి.. ఒడుడ్కి బలల్ దించాడు సీనయయ్.
నారాయడు, సంచీలు ముందు దించేసి వచిచ్, వెంకటలకిష్కి చెయయ్ందించి జాగర్తత్గా ఒడుడ్ మీదికి తీసుకెళాళ్డు.
PPP
“అమమ్డూ! ఎటుట్నాన్వే.. ఇంత సికిక్పోయావేంటే.. మా అమేమ్. దా! అలుల్డూ, అమామ్ నాయన కులాసేనా?” వెంకటలకిష్, బుగగ్లూ
మొహం తడువుతూ తలిల్ అంటుంటే.. నవావ్పుకోడానికి నానా అవసాథ్ పడాడ్డు నారాయడు.
“ఏందమామ్! అటట్ంటావు.. డబలిడీల్లా అయింది దాని మొహం. ఆ పేవకి కాసత్ంత అడుడ్కటెట్యియ్.” వెంకటలకిష్ అనన్ చినన్యయ్
తలిల్ని విసుకుక్నాన్డు ముదుద్గా!
ఇంటిడు మందీ బిలబిలా వచేచ్శారు.
పెదద్నన్కి పెళళ్యింది. ఒక అబాబ్యి కూడా.. నాలుగేళుళ్ంటాయి. అతాత్ అంటూ కాళుళ్ పటేట్సుకునాన్డు. ఇంటోల్ పండగ
వాతావరణం వచేచ్సింది.
“మీరియాలిట్కసత్నాన్రని షావుకారు చెపాప్డు. ఆయనేన్ మీ గురించి వాకబు చేసత్ంటా.. రోజిడిచి రోజొసాత్నే ఉంటాడు కదా!
వెంకమమ్ కారుడ్ కూడా రాసత్ంటదనుకో!” వెంకటలకిష్ తండిర్ వరండాలో గుఫుఫ్న చుటట్ పొగ వదులుతూ అలుల్డిన్ పకక్న కూరోచ్ పెటుట్కుని
విశేషాలు అడగ సాగాడు.
ఇంటోల్ ఆడపిలల్ ఉండడమే ఒక అందం. ఆ పిలల్ పెళళ్యి అతత్వారింటోల్ ఆనందంగా కాపురం చేసుకుంటూ అలుల్డితో సహా
వచిచ్ందంటే ఇంక ఇంటి వారి ఉతాస్హం చెపేప్దేముంది. వదినగారు వెళిళ్ గబగబా గారెలకి పపుప్ నాన బోసింది. పెదద్ అనన్గారు వెళిళ్ కోడిని
కొనుకొక్చాచ్డు. చినన్నన్ సేమాయ్, పాలు తీసుకొచాచ్డు.
వెంకటలకిష్కి పుటిట్ంటి మమకారం చూసుత్ంటే కళళ్లో నీళాళ్గలేదు. పకపకా నవువ్తూనే కనీన్ళుళ్ కారేచ్సోత్ంది. అందరికీ
అరధ్మైపోతోంది అవి సంతోషం పటట్లేక వసుత్నాన్యని.
ఇలల్ంతా కలియదిరిగింది వెంకటలకిష్. దొడోల్ ఉనన్ బరెర్నీ, దూడనీ పలకరించింది. సనన్జాజి పందిరి దగగ్రకెళిళ్ గినెన్ నిండా పూలు
కోసుకొచిచ్ంది. తలలూగిసూత్ తనని కుశలమడుగుతునన్ ముళల్గోరింట, జూకా మలిల్లని అందినంత మటుకు ఆకు ఆకు నిమిరింది.
జామ చెటుట్కి ఎనిన్ పిందెలునాన్యో లెకక్పెటిట్ంది. తపిప్ పోయిన తలిల్ దగగ్రికి వచిచ్న చంటిపిలల్ తలిల్ని తడిమి తడిమి
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చూసుకునన్టుల్ అంగుళం అంగుళం, చెంగు చెంగుమని వదలకుండా తిరిగింది.. తలిల్ మురిపెంగా అతిత్ంటి సంగతులు అడుగుతుంటే జవాబు
చెపూత్.
“వెంకమామ్! వచిచ్ అలుల్డికి కావలిస్నవి వడిడ్ంచు.” తండిర్ పిలుపు విని విహారం కటిట్పెటిట్ ఇంటోల్కి పరుగెతిత్ంది. అలుల్డికి, మామ
పకక్న పీట వేసి, అపుప్డే కోసిన అరటాకు వేశారు. అనీన్ కొదిద్ కొదిద్గా వడిడ్ంచి, పిలిచారు అందరినీ. నారాయడి పకక్నే వెంకటలకిష్కి కూడా
వేసింది వదిన.
“నేను మీతో తింటా వదినా! మగాళళ్ది అవనీ..” ఎరర్బడిన మొహంతో వెంకటలకిష్ గునిసింది.
“అదేం కుదరదు. పెళిళ్లో మేవంతా పనల్లో పడి తిరుగుతా ఉనాన్ం. ఇపుప్డు మీరిదద్రూ ఒకరికొకరు తినిపించుకోవాలిస్ందే..”
పటుట్దలగా అంది వదిన.
నారాయడు పీట మీద కూరుచ్ని జరుగుతునన్ తంతంతా నవువ్తూ చూసుత్నాన్డు. చినన్నన్ బలవంతంగా చెయియ్ పటుట్కుని చెలెల్లిన్,
బావ పకక్న కూరోచ్పెటాట్డు. నవువ్ల పువువ్లు వెదజలుల్తూ, బావతో పరాచకాలడుగుతూ, కొసరి కొసరి వడిడ్సూత్ భోజనాలు చేశారు.

5
“రెండోర్జులుండి పోవచుచ్ కదయాయ్!” అలుల్డిన్ అడిగాడు మామ వరండాలో తీరిగాగ్ పొగాకు ఆకులు సాపు చేసూత్. వెంకటలకిష్
ఆశగా చూసింది. తెలాల్రి లేచి తయారైపోయారు నారాయడూ వెంకీ.
“ఎటాట్ కుదురిదిద్ మామా? వెంకికి మాతర్ం తెలవదా! శనారానికి మీరంతా రావాలి. కొతిత్ంటి పెవేశానికి పూజ, వర్తం
పెటుట్కునాన్ం. మేవే పీటల మీద కూసుంటామంట. అమమ్ చెపప్మంది. పెదద్యాయ్, చినన్యాయ్.. అందరూ తపప్క రావాలి.”
“రాకుండెటుట్ంటామబబ్యాయ్! ఆడపిలల్ పీటల మీద కూకుంటే కళళ్ పంటే కద! అలుల్డూ ఇదిగో.. ఈ మూడేలూ ఖరుస్లకుంచు.
భోయనాల ఖరుస్ మాదే. ఇంకేం మాటాట్డదద్ను మా ఇయయ్ంకుడిన్. శుకక్రారం చివరాకరి పడవలో వచేచ్తాత్ం. రేతిర్ కూడు కాతర్ పడదద్ని సెపుప్
సెలెల్మమ్కి. దిబబ్రొటేట్సుకుని తెచేచ్తాత్ం అందరికీ.” వెంకటలకిష్ తండిర్ బాబయయ్ గంభీరంగా అనాన్డు.
తలిల్దండుర్లకి దండాలు పెటిట్, అనన్లకీ వదినకీ మరీ మరీ చెపిప్ బైటికొచాచ్రు నారాయడూ, వెంకీ.
“ఇదిగో.. రికాష్లో ఎలల్ండి. మాకు ఎపుప్డూ పిలిసేత్ పలికే వోడొచాచ్డు.” పెదద్యయ్, నిండుగా ఉనన్సంచీలు రికాష్లో పెటేట్శాడు. అతాత్
కోడలూ రాతిర్ కూరుచ్ని చేసిన కొబబ్రి బూరెలు, చేగోణీలు, జంతికలు.. చలిమిడి, పండు మిరపకాయ పచచ్డి.. వీలయిననిన్ తినుబండారాలతో
నింపేశారు సంచీలనీన్.
“వామోమ్! బామమ్రిదీ.. ఇయయ్నీన్ మోసుకొలల్టం నా వలల్యేయ్ పనేనా?” నారాయడు గాభరాగా అనాన్డు.
“అంత సుకుమారవైతే కూలోడిన్ పెటుట్కో బావయాయ్!” మేలవాడాడు పెదద్యయ్.
నారాయడికి రోసవొచిచ్ రికాష్ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు, బుంగమూతి పెటిట్.
“వా అబోబ్! అంతా అలకే? మీరు తెచిచ్ందాంటోల్ సగం కూడ లేవు బావయాయ్! అటట్ కనిపిసత్నన్యయ్ంతే.” చినన్యయ్ పకక్కెళిళ్, గడడ్ం
పటుట్కుని అనాన్డు.
“మనం ఎపప్టికీ ఇటాట్నే కలిసి మెలిసుండాలి చినన్యాయ్! శనారం కలుదాద్ం.” నారాయడు చిరునవువ్తో బామమ్రిది భుజానిన్
తటాట్డు.
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వెనకిక్ తిరిగి కనిపించినంత మేర చేతులూపుతూనే ఉంది వెంకటలకిష్. ఎందుకో మనసంతా భారమైపోయింది.
PPP
ఒళళ్ంతా కళుళ్ చేసుకుని చూసుత్నాన్రు మలల్యయ్, జాలమమ్. పటుట్బటట్లు కటుట్కుని పీటలమీద కూరుచ్నాన్రు నారాయడు,
వెంకటలకిష్.
“అచచ్ంగా లచీమ్ నారాయళళ్ లాగనే ఉనాన్రు. నా దిషేట్ తగిలేటుట్ంది వదినా..” జాలమమ్, చేమంతి పూలు మాలగా కడుతునన్
వియయ్పురాలితో అంది. గోడ వారగా కూరుచ్ని, కాలు ముందుకు జాపి, బొటని వేలిని తిపిప్ దారం రెండు వరసలోల్ లాగి, చేమంతి పువువ్
అడడ్ంగా పెటిట్, మాల అలుల్తోంది వెంకటలకిష్ తలిల్.
నారాయడు, వెంకి శర్దధ్గా వర్తం చేసుత్నాన్రు, పంతులుగారు చెపిప్నటుల్. ఊరోల్ ఉనన్ చుటాట్లందరినీ పిలిచారు. నూటాభై మంది
పైన తేలారు. అందరూ ఇంటి బైట, షామియానా కింద జంపఖానాలమీద, కొనిన్ కురీచ్ల మీద కూరుచ్ని కబురాల్డుకుంటునాన్రు.
మామిడాకులు, అరటాకులోత్ కొతత్ ఇంటిని అలంకరించారు.
పచచ్ని దిండిగలుల్ పటుట్ బటట్లోత్ నిజంగానే లకీష్ నారాయణులాల్గనే ఉనాన్రు దంపతులు. వెంకటలకిష్ తలిల్దండుర్లకేసి
చిరునవువ్తో చూసింది.. తృపిత్గా. ఇంత మంచి ఇంటోల్ పడేసినందుకు మనసులోనే నమసక్రించుకుంది. కూతురి పకక్నే మఠం వేసుకుని
కూరుచ్నన్ బాబయయ్ మొహం సంతోషంతో వెలిగిపోతోంది.
వచిచ్న బంధువులే నడుంకి తువావ్లు కటేట్సి నలుగురు మొగాళూళ్, మోకాళళ్ కిందికి చీరలు దోపేసి ఐదారుగురు ఆడవాళూళ్,
వంటలు చేసేసుత్నాన్రు, పెదద్యయ్, చినన్యయ్ల ఆధవ్రయ్ంలో. పిలిచిన వాళళ్ని పిలవగా.. పిలవని బీదా బికీక్కూడా ఆ రోజు భోజనాలు చేసాత్రు.
మొతాత్నికి నూటాభై గడపునన్ ఊరోల్ ఎవరింటోల్నూ పొయియ్ లేవకూడదా రోజు. ఎవరింటోల్ పూజ, పండగైనా అంతే. డబుబ్ సరుద్బాటు కాకపోతే..
తలో సరుకూ తెచిచ్ పడేసాత్రు.
ఉనన్ంతలోనే సరుద్కుని అందరం తిందామనుకునే సంసక్ృతి. ఎవరైనా నేరుచ్కుని పాటించ వలసినదే!
PPP
పడమటింటోల్కి వసూత్నే కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూశాడు నారాయడు. ‘మరీ చినన్దిగా లేదే నా ఇలుల్..’ అనుకునాన్డు. నిజమే!
ఇంచుమించు తూరుపు ఇలల్ంతా ఉంది. గృహపవేశానికి బావమరిది పెదద్యయ్ ఇచిచ్న పటెట్మంచం, దాని మీద కొతత్ దూది పరుపు, రెండు
బూరుగు దూది దిళుళ్. మెతత్ని కొతత్ దుపప్టితో, దిళల్ గలేబులతో తళతళాళ్డుతునాన్యి.
ఒక మూలగా కటిట్న సిమెంటు గటుట్ మీద కుండ, దానిన్ండా నీళుళ్, బోరిల్ంచిన సతుత్ పళెళ్ం. రెండు రాగి గాల్సులు పకక్నే,
మిలమిలా మెరిసిపోతునాన్యి. మిగిలిన ఇలల్ంతా ఖాళీ.
ఎరర్ని సిమెంటు నేలంతా తీరైన ముగుగ్లతో కళకళాళ్డిపోతోంది.
వర్తం అయి రెండోర్జులయింది. మొదటి రాతిర్ అందరూ జాగారం చేశారు. ఆటలు, పాటలతో రాతర్ంతా హోరెతిత్ంచేశారు. ఊరోల్
ఉనన్ దగగ్ర బంధువులు కూడా ఓపికునన్ంత వరకూ పాలొగ్నాన్రు. రెండో రాతిర్ వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారు అందరూ నేల మీద జంపఖానాలు
వేసుకుని పడుకుక్నాన్రు ఆదమరచి.
ఆ రోజు భోజనాలవగానే ఇలల్ంతా ఎకక్డివకక్డ సరేద్సి అందరూ వెళిళ్పోయారు.
“హడావుడిలో పటిట్ంచు కోలేదు గానీ బానే చేశారు అలంకారం.” నారాయడు చుటూట్ పరికించి తృపిత్గా అనుకునాన్డు.
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తలెతిత్ చూశాడు. పైన రేకులే.. అయినా ఒక తీరుగా అందంగా ఉనాన్యి. దులుపుళూళ్ అవీ తేలిగాగ్నే చేసుకోవచుచ్. ఉనన్టుట్ండి
నిసాత్ర్ణగా అనిపించింది నారాయడుకి.
కాళీళ్డుచుకుంటూ వెళిళ్ మంచం మీద వాలి పోయాడు. నాలుగు రోజుల నుంచీ, ఇంటి కాక్వలసిన చినాన్ చితకా పనులు
చేసుకోవడం.. వర్తానికి అనీన్ అమరుచ్కోవడం.. తిండీ తిపప్లు లేకుండా తిరిగాడు.
తల దిండుకానీచ్ ఆనచ్గానే ఎకక్డున్ంచొచిచ్ందో.. పరుగెతుత్కునొచిచ్, నిదార్దేవి కళళ్ మీద వాలి పోయింది.
క్షణాలోల్ గురుర్ పెటేట్శాడు. అపుప్డే లోపలికొచిచ్న వెంకటలకిష్, అమాయకంగా నిదర్ పోతునన్ నారాయడి తల ముటీట్ ముటట్కుండా
నిమిరి, పకక్నే ముడిచి పెటుట్కుని పడుకుంది.
అరధ్రాతిర్ విపరీతమైన దాహం వేసింది నారాయడికి. ఒళల్ంతా చెమటలు. లేచి వెళిళ్, కుండ లోంచి నీళుళ్ తీసుకుని గటగటా
తాగేశాడు. వెనుక తలుపు, ముందు కిటికీ, బారాల్ తీశాడు. చలల్ని గాలి సేద తీరుసూత్ నెమమ్దిగా తగిలింది మొహానికి.
గుండెల నిండుగా గాలి పీలిచ్ వదిలి, వాకిటోల్కి వెళిళ్ చూశాడు. ఇంటి ముందునన్ వేపచెటుట్ గంభీరంగా.. మీకందరికీ నేనునాన్ను
రక్షగా అనన్టుల్ నిలిచి ఉంది. పొగడ చెటుట్ పరిమళాల తో నిండిన గాలి ఆవరణని చుటుట్ ముటేట్సింది. పలచ్ని వెనెన్ల నేలంతా పరుచుకుని,
కదులుతునన్ కొమమ్ల పొడవాటి నీడలతో అనేక ఆకృతుల చితీర్కరిసోత్ంది.
అంతా కలలాగుంది నారాయడికి. నిజంగా తను ఇలుల్ కటేట్శాడా? తమకంటూ ఒక గది.. ధనవంతులకి కానీ సాధయ్ం కానిది.. తన
వయసు వాళల్ంతా కొదిద్గా అసూయతో చూసిన చూపు తలుచు కుంటే ఛాతీ ఉపొప్ంగింది. తూరుపింటికెళిళ్ తలుపు కొదిద్గా లాగి చూశాడు.
రాలేదు.
అమామ్, నాయనా హాయిగా పండుకొని ఉంటారు. వెచచ్గా.. చలి బాధ లేకుండా!
పడమటిలుల్ వేసినపుప్డే, ఇంటి చుటూట్ దడి కటాట్డు.. తనొకక్డే. వెంకి సాయంతో! ఇదద్రూ కలిసి పని చేసుకోడంలో ఎంత హాయి..
ఎంత ఆనందం. పర్పంచంలో తనంత అదృషట్వంతుడు లేడనిపించింది. వెంకి అటాట్ అటాట్ తమలో కలిసి పోయింది.
ఆరు బయట కాసేపు పచారుల్ చేసి, ఇంటోల్కి వెళాళ్డు.
మంచం ఖాళీ గా ఉండడంతో, తనకి తెలియ కుండానే మధయ్కి జరిగి పడుకుక్ంది వెంకట లకిష్. ఏ కలలో విహరిసోత్ందో..
చిరునవువ్ నవువ్తోంది. మొహం పర్శాంతంగా ఉంది. దీరఘ్ ఉఛావ్స నిశావ్సలతో లయ బదధ్ంగా పైకీ కిందికీ కదులుతోంది వక్షం.
ఉనన్టుట్ండి ఒకసారి మూలిగింది. మూలుగుతూనే కాళుళ్ ముడుచుకుంది. నారాయడికి పేర్మ లావాలా ఉబికి వచిచ్ంది. పకక్న
కూరుచ్ని, కాళుళ్ సుతారంగా జాపి నెమమ్దిగా వతత్ సాగాడు.
వెంకటలకిష్ నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చూసి నవివ్ంది కవివ్సుత్నన్టుల్గా! నుదుటి మీద ముంగురులు దోబూచులాడుతూ, మబుబ్
తునకలు అలల్రిగా ఆడుకుంటునన్ చందమామలా ఉంది మొహం.
నారాయడి గుండె లయ తపిప్ంది. అసంకలిప్తంగా చేతోత్ ముంగురులు సవరించాడు. అంటీ అంటనటుట్నన్ ఆ సప్రశ్కి సప్ందించిన
వెంకటలకిష్ మతుత్గా అరమోడుప్ కనున్లతో భారంగా చూసింది. అతి నెమమ్దిగా లేపి కౌగిలిలో బంధించాడు.
ఎనోన్ రోజులుగా ఎదురు చూసిన క్షణం.. ఏకాంతం. ఎవరైనా చూసాత్రేమో అనన్ భయం లేదు. అమామ్, నానన్లకి తమ కదలిక
తెలుసాత్యేమో నని బెదురు లేదు. హాయిగా సేవ్ఛఛ్గా..
రెండు చేతులతో నారాయడిని చుటేట్సి, వక్షంలో మొహం దాచుకుంది. సునిన్తంగా కళళ్ని చుంబించాడు నారాయడు. కళళ్తో వీధి
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తలుపు చూపించింది వెంకటలకిష్. తలుపులోంచి వెనెన్ల మంచం వరకూ పరుచుకుంది. లేచి వెళిళ్ తలుపు మూసి వచాచ్డు నారాయడు.
చటుకుక్న లేచి లతలా అలేల్సుకుంది వెంకి.
PPP
వరండా చివరి వరకూ పాకుతూ వచిచ్, అతి లాఘవంగా గుపెప్డితో మటిట్ తీసి నోటోల్ పెటేట్సుకునాన్డు సాంబడు. వెనుకే పెదద్ పెదద్
అంగలేసూత్ వచిచ్ వాడిని ఎతుత్కుంది జాలమమ్. తలెతిత్ నానన్మమ్ని చూసి మూతి బిగించాడు సాంబడు. రెండు వేళళ్ని వాడి నోటోల్కి జొనిపి, మటిట్
తీసి విసిరేసింది జాలమమ్.
“అలల్రి భడవా! ఇదేం పనిరా? మటిట్ అరుగుదాద్?” ముదుద్గా కోపప్డింది.
పకపకా నవావ్డు సాంబడు.. కింది పళుళ్ రెండూ కనిపించేటుల్.
“చినిన్ కిటట్యయ్వా ఏంరా? నా బంగారు కొండా”.. బకెటుట్ దగగ్ర కెళిళ్, చెంబెడు నీళుళ్ తీసి, నోరు శుభర్ంగా కడిగింది. అవుననన్టుట్
తలూపాడు సాంబడు.
నారాయడు పడమటిలుల్ వేసి రెండు సంవతస్రాలయింది. ఇలుల్ వేసిన మూడు నెలల్కే వెంకటలకిష్కి వేవిళుళ్ మొదలయాయ్యి. నీళుళ్
తపప్ ఏది నోట పెటిట్నా బైటికెళిళ్పోవడమే. నీరసంతో కళుళ్ లోతుకెళిళ్పోయాయి.
కాలు కదప నియయ్కుండా చూసుకుంది కోడలిన్ జాలమమ్. చింతకాయ పచచ్డితో రెండు ముదద్లు వెళుత్నాన్యని.. పకూక్రికి పంపి
పచిచ్ చింతకాయలు తెపిప్ంచింది. తినన్దంతా బైటికెళిళ్పోతోందని ఊరుకోకుండా ఏదో ఒకటి పెడుతూనే ఉంది.
ఏడో నెలోల్ పురిటికి పుటిట్ంటికెళిళ్ డాకట్రుకి చూపించుకుంది వెంకటలకిష్.
“బిడడ్ బాగా పెరిగిందమామ్! వేవిళుళ్ లేవా?”
“ఉనన్యయ్ండీ. తినన్దంతా ఎలిల్ పొయేయ్ది. మా అమమ్ పటిట్ంచుకోకండా పెడాత్నే ఉండేది.” నారాయడు జవాబిచాచ్డు, చేతులు
కటుట్కుని నిలుచ్ని.
“ఓ.. చాలా మంచి పని చేసింది మీ అమమ్.. ఏమీ తెలియకుండానే. ఎంత బైటికెళిళ్నా కొంత లోపలికి వెళిళ్ అరుగుతుంది. అదే
పాపాయి బాగా ఎదగడానికి సాయపడింది. నువువ్ చాలా లకీక్ వెంకటలకీష్! మీ అతత్ బాగా చూసుకుంది.” డాకట్ర మాటలకి అవుననన్టుల్
తలూపింది వెంకటలకిష్, ఎరర్బడిన బుగగ్లతో.
తపప్దు కనుక బలవంతాన పుటిట్ంటోల్ వదిలారే కానీ పర్తీ వారం కోడలిన్చూటాట్నికి జాలమామ్, భారయ్ యోగ కేష్మాలు కనుకోక్టానికి
నారాయడు వెళూత్నే ఉనాన్రు.
బిడడ్ అడడ్ం తిరిగిందని పెదాద్పరేషన చెయాయ్లనన్పుప్డు.. బెదిరి పోయాడు నారాయడు. మిగిలిన అందరూ.. హాసిప్టల లో
బాగుండదని ఆగి పోయారే కానీ శోకనాన్లు పెటేట్సే వారే.
“ఏందయాయ్.. ఇపుప్డు ఈ ఆపరేషన చాలా మామూలైపోయింది. అంత లావు విచారం అవుసరం లేదు. ఇకక్డ సంతకం పెటాట్లి.
నువువ్ లోపలికి రా నారాయడూ!” లేడీ డాకట్రు కోపప్డి నారాయడిన్ లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది.
“మరి ఇదెందుకండి డాటుర్ గారూ! ఏం ఫరవాలేదంటనాన్రుగా?” వణికి పోతూ అడిగాడు నారాయడు.
“ఇదంతా ఫారామ్లిటీ. అంటే నేను ఈ తెలల్ గౌనేసుకునన్ంత మామూలనన్ మాట. ఇందులో నువువ్ సంతకం చేసేత్ కానీ నేను
ఆపరేషన చేసి బిడడ్ని బైటికి తియయ్టానికి వీలేల్దు. ఏవంటావు?” డాకట్రమమ్ హడావుడిగా కోటేసుకుంటూ అంది.
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“ఇందులో ఏముందండీ?”
డాకట్రమమ్ గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది.
“ఏముంటుందయాయ్? ఆపరేషన చెయయ్డానికి నీకేం అభయ్ంతరం లేదు. ఎటు పోయి ఎటొచిచ్నా డాకట్ర కి, హాసిప్టల కి ఏమీ
బాధయ్త ఉండదు అని ఉంటుంది.”
“అమమ్మోమ్.. ఎటు పోయి ఎటు రాటమేటండీ?” నారాయడి గొంతు పూడుకు పోయినటల్యింది.
“చూడు నారాయడూ! మా లోపం ఏమీ లేకుండా, శాయశకుత్లా పర్యతన్ం చేసాత్ం. అసలు మనం బర్తికే పర్తీ క్షణమూ, ఆ దేవుడి
బికేష్ కదా! ఏం చెపప్గలం? ఈ నిముషం నేనికక్డునాన్ను. రేపెకక్డుంటానో ఎవరైనా చెపప్గలరా? నూటికి తొంభైతొమిమ్ది పాళుళ్ ఏమీ కాదు.
తలీల్, బిడాడ్ కేష్మంగా ఉంటారు. అయినా.. మన చేతులోల్ లేని పరిసిథ్తులు కొనిన్ ఉంటాయి. మానవమాతుర్లెవరూ ఎదురోక్లేనివి. అందుకని,
మా జాగర్తత్ మేం తీసుకుంటాం. అంత కంటే ఏమీ లేదు. సంతకం పెడాత్వా లేదా?’
వణుకునన్ చేతులోత్ సంతకం పెటాట్డు నారాయడు డికల్రేషన ఫామ మీద.
కుటుంబం అంతా.. మలల్యయ్, జాలమమ్, వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారు.. అంతా, చేతులు జోడించి కళుళ్ మూసుకుని వరండాలో
కూరుచ్నాన్రు. ఒక గంటయాయ్క, డాకట్రమమ్ బయటికి వచిచ్ంది.
“అంతా కులాసా. మగపిలాల్డు. తలీల్ బిడాడ్ కేష్మంగా ఉనాన్రు. పిలల్డికి సాన్నం చేపించాక, మీరంతా చూడచుచ్. ఒకళిళ్దద్రు వసేత్,
అమామ్యిని పలకరించచుచ్. మళీళ్ మతిత్చేచ్సాత్ము నొపిప్ తెలియ కుండా.”
నారాయడు, వెంకటలకిష్ తలిల్ లోపలికి వెళిళ్ పలకరించి, నవువ్ మొహాలోత్ వచాచ్రు.
రెండుకుటుంబాలలోనూ.. పెదాద్పరేషన చెయయ్టం అదే మొదటి సారి. పొటట్కోసి పిలాల్డిని తియయ్డవా? అమోమ్! మొతత్ం పాలెం
అంతా కథలుగా చెపుప్కునాన్రు. అకక్డ అంత వరకూ నలుగురైదుగురికి పర్సవంలో పిలోల్, తలోల్ పోవడం జరిగింది కానీ.. పెదాద్పరేషన
చేశాక.. తలీల్ పిలాల్ కులాసాగా ఉండటం, మలల్యియ్ంటోల్నే.
అపప్టున్ంచీ రాణీ వైభోగవే వెంకటలకిష్కి. మూడు నెలుల్ వచేచ్ వరకూ కాలుకింద పెటట్నియయ్లేదు తలీల్, వదిన గారూ. నారాయడు
రెండోర్జులకొక సారి వెళేళ్వాడు. బాగుండదని కానీ అకక్డే ఉండి పోవాలనీ.. కొడుకునీ, వెంకినీ చూసుకుంటూ మురిసి పోవాలనే ఉండేది.
బావ మరుదులు వేళాకోళం.. వెంకటలకిష్ మురిపెపు నిషూఠ్రం చూపులు పటిట్ంచు కోకుండా!
ఘనంగా బారసాల చేశారు వెంకటలకిష్ తండిర్ బాబయయ్, అనన్దముమ్లు. తలిల్నీ పిలల్డినీ తీసుకుని వచిచ్ నాలుగు రోజులుండి
వెళిళ్ంది వెకటలకిష్ తలిల్.
అపప్టి నుంచీ మనవడి ముదుద్ మురిపాలనీన్ జాలమమ్వే! పంటల దిగుబడి కూడా బాగనే ఉంది.
“అమామ్!” కెవువ్న అరిచింది జాలమమ్. వంగుని, తనని ఎతుత్కునన్ నానన్మమ్ చేతిని ఉనన్ రెండు పళూళ్ చరమ్ంలోకి దిగేటుల్ కసకక్న
కొరికాడు సాంబడు. ఆవిడ అరుపుకి, చపప్టుల్ చరుసూత్ కిలకిలా నవేవ్సుత్నాన్డు. ఉనన్వి రెండే పళళ్యినా సూదులాల్ ఉనాన్యి.
వంటింటోల్ పనిచేసుకుంటునన్ వెంకటలకిష్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది.
సాంబడిని కిందికి దింపేసి, చెయియ్ నిమురుకుంటూ చూపించింది జాలమమ్. పంటి గాటల్తో ఎరర్ బడుతునన్ చరమ్ం. చెయియ్
తీసుకుని, అందిన తుండు గుడడ్తో గటిట్గా కటేట్సి, ఒకక్రుపు అరచింది. జాలమమ్ నేల మీద చతికిల బడి, బాధ పడుతూనే చంటాడి కోసం
చూసింది.. ఏం కొంప మీదికి తెసుత్నాన్డో!
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అచుచ్ చినిన్ కృషుణ్డి కోసం వెతికిన యశోదమమ్లాగే! కనన్ది వెంకటలకిష్ అయినా, అమమ్ పాలు తాగేటపుప్డు తపప్ ఎపుప్డూ
నానన్మమ్ దగగ్రే వాడి మకాం. ఆవిడ కనున్లోల్ అంతు లేని పేర్మ.
“ఏందిరా సాంబయాయ్! ఇటాట్ంటి పనుల్ చేసేత్ ఊరుకోనంతే.” ముదుద్గా విసుకుక్ంది.
అంతలో సాంబడు చరచరా పాకి వరండా అంచు కెళిళ్ పోయి, మటిట్లో చెయియ్ పెటేట్సుత్నాన్డు.
“ఇటాట్ంటి పనుల్ చేశావంటే కటేట్సాత్నంతే.” వెంకటలకిష్ పరుగెతిత్ వెళిళ్, ఎతుత్కుని బెదిరించింది. వాడికదో లెకాక్! భయపడినటుల్,
పెదవులు వణికిసూత్ చూసి, వేప చెటుట్ మీద వాలిన కాకిని బులిల్ చేతులోత్ పిలవ సాగాడు.. అంత మొహం చేసుకుని.
కనన్ కడుపు కరిగి నీరై పోయింది. శరీరమంతా తెలియని ఉదేవ్గంతో నిండి పోయి.. కనన్యయ్ని ఎగరేసి ఎతుత్కుంది వెంకటలకిష్.
పొటట్మీద రెండు కాళూళ్ తనిన్ పెటిట్, తలిల్ మొహం లోకి ఆరిత్గా చూసూత్, చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు.
సృషిట్లో అమమ్ పేర్మని మించిందేమైనా ఉందా? అందుకుంటునన్ పసి పాపల ఆనందానిన్ మించిన తృపిత్ని ఎకక్డనాన్ కంటామా?
ఎకక్డెకక్డో తిరిగి, ఆహారానిన్ సంపాదించి పిలల్ల నోటి కందించే పకుష్లు, లేగదూడ ఎగిరెగిరి పాలు తాగుతుంటే తనమ్యతవ్ంతో
మురిసిపోతూ, ఆహారానిన్ నెమరేసుకునే గోమాతలు.. పది హేను రోజుల పైనే గుడల్ మీద.. తినడానికీ, విసరజ్నకీ తపప్ లేవకుండా కూరుచ్నే
కోళళ్ వంటి అనేక పకుష్లు.. ఎకక్డయినా ఆ దృశాయ్లని చూసుత్ంటే తనువు, మనసు పులకించక మానదు ఎవరికైనా!
అదే పులకింతతో చూసూత్ ఉండి పోయింది జాలమమ్ గోడకానుకుని కూరుచ్ని. నిండైన తన గరభ్ఫలమే చినాన్రి సాంబడు. వాడి
ముదుద్ మురిపాలోల్ నారాయడి చినన్తనానిన్ మనో ఫలకం మీదకి తెచుచ్కుంటోంది.
“కాసినిన్ మంచినీళిళ్తాత్రా? మనవడి ఆటలోల్ పడి మమమ్లిన్ మరచి పోతనాన్రు అతాత్కోడలూ!” తడికె గేటు తీసుకుని లోపలికొచిచ్న
మలల్యయ్నీ, నారాయడినీ గమనించనే లేదు ముగుగ్రూ.
తాత గొంతు విని అటు తిరిగి, రెండు చేతులూ జాపి దుంకబోయాడు సాంబడు.
జాలమమ్, రెండు చేతులూ నేల మీద ఆనిచ్ లేచింది. పిలల్వాడిని తాత కందించి ఇంటోల్కి నడిచి, మటిట్ ముంతతో నీళళ్ందించింది
వెంకటలకిష్.
తాత మీసాలతో ఆడుకుంటునన్ వాడు కాసాత్.. నీళళ్ ముంత చూసి దాని మీదికి విజృభించ బోయాడు సాంబడు.
“వారి నీ అమమ్కడుపు చలల్ంగుండా.. ననున్ నీళైనా తాగనియయ్వురా అబబ్యాయ్! మంచోడివే..” చేతులు చాపిన నారాయడికి
మనవడినందించి, ముంత ఎతిత్ నీళళ్నీన్ ముంత దించకుండా తాగేసి, మీసాలు తుడుచుకునాన్డు మలల్యయ్.
పడమటిలుల్ కటిట్నపుప్డే ముందు వాకిటోల్ ఒక అరుగు కటాట్డు నారాయడు.. మిగిలిన ఇటుకలతో సునన్ంతో కలిపి. దాని మీద
కూరుచ్ని అపుప్డే పొలం నుంచి తెచిచ్న కంది కాయలిన్ ఒలవటం మొదలెటాట్డు.
చినాన్రి సాంబడు ఇంటికొచేచ్ వరకూ ముపొప్దుద్లా మూడు లంక పొగాకు చుటట్లు కాలచ్కుండా ఉండలేకపొయేయ్వాడు మలల్యయ్.
కాడలు తీసి, ఆకులు సాపు చేసి, ఒక తీరుగా చుటిట్, మొదలు కసికిక్న కొరికి ఉమేమ్సి, చుటట్ అంటించుకుని, గోడ కానుకుని, కాళుళ్ బారజాపి,
కూరుచ్నాన్డంటే.. సవ్రగ్ లోక విహారమే. గుఫుఫ్న పొగ వదులుతుంటే.. మూడిళళ్వతలికి మలల్యయ్ ఇంటోల్ ఉనన్టుల్ తెలిసేది.
ఇరవై సంవతస్రాలుగా ఉనన్ అలవాటు.. జాలమమ్ మాతర్ం వయ్సనం అనే అంటుంది. మనవడు నటిట్ంటోల్కి వచేచ్ వరకూ బాగనే
సాగింది.
మూడు నెలల్ సాంబడు, నలుగు పెటిట్ సాన్నం చేయించి వరండాలో చాప మీద నీరెండకి పడుకోక్ బెడితే.. అరమోడుప్ కనున్లతో
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నిదర్లోకి జారుకునే వాడు.
వెడలాప్టి నుదుటి మీద చాదు బొటుట్, కళళ్కి చిటికిన వేలంత వెడలుప్న కాటుక, బుగగ్నొకటి, కుడి కనుబొమమ్ పకక్నొకటి దిషిట్
చుకక్లు పెటిట్, లంగోటీ కటిట్, తెలల్ని జుబాబ్ వేసి తయారు చేసుత్ంది నానన్మమ్.. కోడలి సాయంతో. మెతత్టి చీరలు నాలుగు కలిపి కుటిట్న బొంత
వేసి పడుకోక్బెడితే.. మూడు గంటలు కదలకుండా పడుకుక్నే వాడు బులిల్ సాంబడు.. తాత ఇంటోల్ లేకపోతే.
తాత, నిదర్పోతునన్ మనవడిని చూసూత్, పకక్నే కూరుచ్ని ఆనందంగా చుటట్ చుటుట్కునినోటోల్ పెటుట్కోగానే ఖళుళ్ ఖళూళ్ మని
దగుగ్తూ లేచి పొయేయ్వాడు. దూరంగా జరిగి కూరుచ్నాన్ కూడా ఆపేవాడు కాదు.
ఒక రోజు సాంబడికి ఉకిక్రి బికిక్రయియ్ ఊపిరి పీలుచ్కోడానికి కూడా కషట్మై పోయింది.. జాలమమ్ అంతెతుత్న లేచింది.
“పిలల్వాడిన్ చంపేసాత్ వేందయాయ్? నీ పాడు అలవాటూ నువూవ్.. ఈ సారి ఇంటోల్ చుటట్ ఎలిగించావంటే.. మేం ముగుగ్రం, పొలంలో
ఉనన్ పాకలోకి మారి పోతాం. నువువ్ ఇకక్డే చుటట్ ముటిట్ంచు కుంటూ ఆనందంగా యెలిగిపో!”
అపప్టున్ంచీ.. ఒకక్ సారిగా చుటట్ మానేశాడు మలల్యయ్. అదే పేర్మ పాశం మహతయ్ం. తండీర్ కొడుకులకైనా.. తాతా మనవలకైనా..
ఎవరికైనా బలంగా ముడి వేసేసుత్ంది
చితర్ంగా.. నాలిక పీకడం, తలంతా దిముమ్గా అయిపోవడం, అది లేకపోతే బతగగ్లవా అనుకోవడం.. ఏవీ జరగ లేదు. శుభర్ంగా..
మామూలుగా పనులు చేసుకుంటునాన్డు.
చుటట్ మానేసినపప్టున్ంచీ పనులు కూడా ఎకుక్వ చేసుకో గలుగుతునాన్డు మలల్యయ్.
“మనవడొచిచ్ మా బాగనే కంటోర్లోల్ పెడతనాన్డే తాతని..” పకిక్ంటి వాళళ్ మాటలు వింటూ.. మీసాల చాటున నవువ్కుంటాడు
మలల్యయ్.
PPP
“వెంకటలకీష్! ఏడునాన్వే.. అరెజ్ంటుగా ఇటాట్ రా!” నారాయడు హడావుడిగా తడికె గేటు తీసుకుని లోపలికి రాబోయాడు. గేటు కాసాత్
లటకక్న చేతిలో కొచిచ్ంది.
“థూ.. ఇపుప్డే ఇరగాలా ఇది. అవసరమైనపుప్డే అడడ్ంకులొసత్యయ్ంటే ఏందో అనుకునాన్..” నారాయడు గేటు పకక్కి పెటిట్ పెదద్
పెదద్ అంగలేసుకుంటూ వరండాలోకొచాచ్డు.
అపప్టికే.. ఎపుప్డెళాళ్డో మూడేళళ్ సాంబడు, గేటు దగగ్రకెళిళ్ దానిన్ కిందా మీదా పరిశీలిసుత్నాన్డు.
“నాయనా! ఇది నేను పెటేట్సాత్. ఇటిట్టేట్ తగిలించెయయ్చుచ్.” ఆరిందాలా బొందుల దగగ్ర పటుట్కునాన్డు. గేటు మొతత్ం వాడి మీదికి
ఒరిగి పోయింది. తల మాతర్ం బయటికి వచిచ్.. మొతత్ం గేటు కింద ఇరుకుక్ పోయాడు.
“అమోమ్! అమామ్..” అరుసూత్ గింజుకుంటునాన్డు.
“ఒకక్ క్షనమైనా ఊరకుండవు గదరా! ఏదో ఒకటి కొంప మీదికి తెసాత్నే ఉంటావు. భడవ ఖానా!” మలల్యయ్ తూరుపింటోల్ంచి
బైటికొచిచ్, గేటు కింద నుంచి మనవడిని తీశాడు.
“ఏం గాలేదు కద. చంటోడు పరికిసాత్నే ఉంటాడని గురెత్టుకో
ట్ వాలి అందరూ! ఆదమరవటానికి లేదు.”
జాలమమ్ చటుకుక్న, గింజుకుంటునన్ సాంబడిని ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్ంది.
పడమటింటోల్ కెళిళ్న నారాయడు, సాన్నం చేసొచిచ్ తాపీగా చీర కటుట్కుంటునన్ వెంకటలకిష్ని చూశాడు.
“ఏందే.. ఏం పటట్నటుట్ంటావు? సాంబయయ్ గోల ఇనిపించలా?” కొంగు నడి మధయ్ని పంటికింద నొకిక్ పటిట్, కళళ్ తోనే
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వినిపించిందనన్టుట్ చెపిప్ంది వెంకి.
నారాయడు నిశశ్బద్ంగా వెళిళ్ తలుపేసొచాచ్డు.
“ఉండుండు నే సరుద్తా. నీకు సరిగాగ్ రాదు.” రెండంగలోల్ దగగ్రగా వెళిళ్, రెండు చేతులతో కుచిచ్ళుళ్ తీసి శర్దధ్గా సరాద్డు.
వెంకటలకిష్ పరవశంగా చూసింది మొగుడిన్…
PPP
“ఏవయిందతాత్? నేను సాన్నం చేతత్నాన్! ఏమాగం చేశాడు ఎదవ?” నునన్గా తల దువువ్కుని, చీరాల పచచ్ చీర మడమల పైకి
కటుట్కుని, తెలల్ని బుటట్ చేతుల జాకెటుట్ వేసుకుని వచిచ్ంది వెంకటలకిష్.
తలోల్ ఎఱని గనేన్రు పువువ్ పెటిట్ంది.

పొదుద్నాన్, సాయంతర్ం తల దువువ్కుని జడేసుకోగానే ఏదో ఒక పువువ్ పెటాట్లిసిందే.

“ముందుగా పువువ్ పెటిట్, ఆ తరువాత జడేతత్దే వెంకటలకిష్..” చినన్పుప్డు సేన్హితురాళుళ్ ఏడిపించే వాళుళ్. “వీలు గాదు కానీ.. జళోళ్నే పూలు
పూయించేనూ?” దీటుగా జవాబిచేచ్ది వెంకటలకిష్.
“ఏం గాలేదే.. కొదిద్గా మోచేతి దగగ్ర బొంగు గీచుకు పోయింది. కాసత్ పసుపదాద్. కొదిద్గా భయపడడ్టునా
ట్ న్డు. కాసిని పాలు పటాట్…
నిదద్రోతునాన్డు. అసలేంటంట.. అంత లావు కేకలేతూత్ వచాచ్డు నారాయడు?”
గతుకుక్ మంది వెంకటలకిష్. తను అడగనే లేదు. నారాయడు కూడ మరచినటుట్నాన్డు చెపప్టం. కుండ లోంచి నీళుళ్ తీసుకుని
తాగ సాగింది.
“వాళళ్ చినన్యయ్కి ఆడపిలల్ పుటిట్ందటేన్.. షావుకారింటికి ఫోన చేశాడు. పది రోజులయాయ్క బారసాలంట. మనందరినీ రమమ్నాన్రు.
అదే యెంకి కి చెపెప్ళాద్వనీ! అంతే కాదు..” నారాయడు సమయానికి వచిచ్.. చెపప్ బోతునాన్డు. మధయ్లోనే అందుకుంది జాలమమ్.
“వారీన్.. ఇపుప్డా చెపేప్ది.. ఇంత మంచి వారత్. మన సాంబయయ్కి పెళాళ్ం పుటిట్ందనన్మాట. వెళాద్ం అందరం.. శుభ కారయ్ం మరి.
పిలల్దానికి వెండి ఉంగరం చేయిదాద్ం. కంసాలికి చెపిప్రా.. చుటుట్నన్దైతే పెదాద్ చినన్ చేసుకోటానికుంటాది.”
వెంకటలకిష్ కూడా ఆనందంతో పొంగిపోయింది.
“కాసింత అనన్ం పకక్కి తీసి పాయసం చేతాత్నతాత్. సాంబడికూక్డా ఇషట్ం.”
“అటట్గే, బెలల్ం కోరుతా, ఆ కతిత్ పీటందుకో.” సాంబడికి ఐదో నెలొచిచ్ నపప్టున్ంచీ వెంకటలకేష్మ్ వంట చేసోత్ంది. పిలల్డి సంగతి
చూసుకోడం నాయనమమ్ పని.
నారాయడు మాతర్ం ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఈ సారి పంట దిగుబడి చాలా తగిగ్ పోయింది. ఇంటికి సరిపడా ధానయ్ం రాగా..
అమిమ్ందాంతో బొటాబొటీగా పపుప్లు, ఉపుప్లొచాచ్యి. కాయా కసరూ దొడోల్ పండించుకునాన్.. ఊరల్కెళళ్డం, బహుమతులు తీసుకెళల్డం
అపుప్ చెయయ్కుండా కుదరదు. అపుప్ చేసేత్ అంతే సంగతులు.. వడీడ్ మీద వడీడ్. పొలం అంతా పొయేయ్ వరకూ ఆగదా మహమామ్రి.
ఒకోక్సారి, పడమటిలుల్ వెయయ్డం మంచి పనేనా అని ఆలోచిసుత్ంటాడు నారాయడు. కాసిని డబుబ్లు అందుబాటోల్ ఉంటే ధైరయ్ం
ఉండేది. ఇపుప్డెకక్డ వెతికినా ఖాళీనే. ఏ ఖరుచ్ తగిగ్దాద్మనాన్ కుదిరేటుట్ లేదు.
కిటికీ కింద కూరుచ్ని ‘వల’ బాగు చేసుత్నన్ మలల్యయ్ తలెతిత్ చూశాడు. పంటెతెత్యయ్డం అయింది. ఇంక చేపలు పటట్టానికెళాళ్లి.
అదృషట్ం బాగుండి మంచి చేపలు పడాడ్యంటే నెల ఖరుచ్లకి ఢోకా ఉండదు.
నారాయడి మొహం చూసి పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకునాన్డు. ఆడోళళ్కూక్డా ఏం జరుగుతోందో చెపుత్ండాలి.. లేకపోతే కోరికలటాట్
పుడుతూనే ఉంటాయి. పూటకింత అమరుసుత్ంటే కషట్ం సుఖం ఏం తెలుసుత్ంది?
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“నాకు రాటానికి కురదు రా నారాయడూ! ఆ టయం లోనే మాంచి బరువు చేపలు, బొమిమ్డాయిలు వతత్యయ్ంట చెరువు లోకి.
ఎకోస్ప్రిట్ంగ చేసేటోళుళ్కూడా వతాత్రనాన్డు షావుకారు. నువువ్, కోడలూ, సాంబడూ యెలిల్ రండి. మేం వీలు చూసుకుని ఎపుప్డో యెలొల్తాత్ం.”
మలల్యయ్ గటిట్గా చెపేప్శాడు.
నోరు తెరిచి ఏదో అనబోయిన జాలమమ్, గంభీరంగా ఉనన్ మలల్యయ్ని చూసి మాటాల్డకుండా ఊరుకుంది. వెంకటలకిష్
మొదటున్ంచీ మామ ఎదురుగా నోరెతత్దు.
“అంతే కాదమామ్! ఎవురో కిరణమ్యీ సొసైటీ వాళల్ంట.. ఈ లంకలో ఉనన్ పలెల్లోల్ ఆడోళళ్కి టైలరింగు నేరిప్తత్నాన్రు. మనూరి
నుంచి వెంకటలకిష్ని సెలెక్షన చేశారు. రెండు నెలుల్ టౌనోల్ ఉండాలి. అయాయ్క వాళేళ్ కుటుట్ మిషనిసాత్రు. వెంకటలకిష్ దరీజ్ పని చేసుకోవచుచ్.
సనీన్ళళ్కి ఏనీన్ళుళ్గా ఉంటయియ్. మనకి పంట సరిగాగ్ అందటేల్దు కూడ.”
జాలమమ్ మాటాల్డలేక పోయింది. అమోమ్! రెణెణ్లుల్ చంటోడి నొదిలి ఉండాలా.. కోడలు ఎపుప్డెళిళ్నా రెండు రోజులకి మించి ఉండ
లేదు పుటిట్ంటోల్. ఏం చెయాయ్లి? ఎటాల్.. ఈ ఇంటోల్ బితుకు బితుకు మంటూ ఉండాలి? ఒకక్ సారి నీరసం ఆవహించింది. నేల మీద కూలబడి
పోయింది.
“అతాత్! వారానికొక సారి వసుత్ంటాం. మొతత్ం మన పాలేనికి ననొన్కక్ దానేన్ తీసుకునాన్రు. అంతా ఫీర్.. ఫీజులెయీయ్ లేవు.
మనూళోళ్ జాకిటూల్, గౌనూల్, లంగాలూ కుటిట్నా నెలకి వంద పైగా సంపాయించచుచ్.”
“మరి ముందు నాకెందుకు చెపప్లేదు?” జాలమమ్ మొహం ఎరర్గా చేసుకుని అంది.
“చెపప్టానికి ననున్ తీసుకుంటారో లేదో తెలీదు కదా! నీ కొడుకు ఎపుప్డో పేరిచాచ్డంట. ఇందాకే మాకు తెలిసింది. సోం వారం
నుంచీ కాల్సులు మొదలు. నీకూక్డా చకక్గా అవిరేటుట్ జాకెటుట్ కుటేట్తాత్.. ఎంత లోకి.. ఇటేట్ గడచి పోతయియ్ రెణెణ్లూల్.”
“వారం ఓరం వతుత్ండాలి మరి. తపప్దుద్.” బుంగ మూతి తోనే సరే అనన్టుల్ తల ఊపింది జాలమమ్.
“తాతా! చేపలు పటట్టానికెలత్నాన్వా? నేనుకూడా వతాత్.” ఎపుప్డు లేచాడో సాంబడు లేచి వలని పటుట్కుని చూసుత్నాన్డు.
“అటట్గే యెలాద్ం. ముందు అమమ్మమ్ గోరింటికెలిల్ బుజిజ్ పాపాయిని చూసి రండి. ఆ మీన సేపలకెలొల్దాద్ం.”
PPP
“అబోబ్.. అబోబ్! అలుల్డు గారొచాచ్రు. ఆరతి పళెళ్ం పటర్ండి.” చినన్యయ్ గటిట్గా అరిచాడు, వెంకటలకీష్, సాంబడూ వసుత్ంటే.
సాంబడు సిగుగ్ పడుతూ, అమమ్ కుచిచ్ళళ్లోల్ మొహం దాచుకునాన్డు.
“ఏమామ్! కులాసాయేనా? ఇయయ్ంకుడు వాళుళ్ రాలేదా?” బాబయయ్, సాంబడిని ఎతుత్కునాన్డు. కళళ్ నిండా నీళళ్తో వెంకటలకిష్
అడడ్ంగా తల తిపిప్ంది. అంతకు ముందు సంవతస్రమే వెంకటలకిష్ తలిల్ పోయింది.. పచచ్ కామెరుల్ వచిచ్. పనెన్ండు రోజులూ వెంకటలకిష్
కుటుంబం అందరూ ఉండెళాళ్రు.
“ఎటుట్నాన్వు నానాన్? ఒంటోల్ ఎటుట్ంది?”
“నాకేందమామ్. గుండార్యిలా ఉనాన్. మరో పదేళుళ్ గారంటీ.” బాబయయ్ పిలల్డినెతుత్కుని దొడోల్ కెళాళ్డు.
“అదేం విచితర్మో! మానవుడు అదే అనుకుంటాడు.. అనీన్ గారంటీ అని. ఈ పర్పంచంలో దేనికి గారంటీ ఇవవ్గలరు ఎవరైనా?”
మనసులో అనుకుంది వెంకటలకిష్.
నారాయడు రికాష్ డబుబ్లిచేచ్సి వెనుకే వచాచ్డు.. చేతిలో కూరల సంచీ పటుట్కుని.
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“ఏంది బావా ఎపుప్డొచిచ్నా ఏదో తెసాత్నే ఉంటావు. మీకేదైనా ఇయయ్టానికే మాకు ఛానిస్వవ్వు.” నవువ్తూ నిషూఠ్రమాడాడు
చినన్యయ్, సంచీ లోపల పెటొట్చిచ్.
“ఇంక అమామ్యినే ఇచేచ్ ఛానొస్చిచ్ంది కదా! పెదద్యయ్ భారయ్ నవువ్తూ అని, వెంకటలకిష్ని లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది.
“అతాత్! నాకేం తెచాచ్వు?” పెదద్యయ్ కొడుకు, రాజా పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ వెంకటలకిష్ని పటేట్సుకునాన్డు.
“నేనే వచేచ్శా! ఇంకేం కావాలి రా నీకు. మనూరోల్ రెణెణ్లుల్ంటా. బాగా చదువుతునాన్వా? ఒకటో కాల్సు కదూ? పేదద్ చదువులు
చదవాలి.. నా లాగ కాదు. ఇవిగో చూడు బాగునాన్యా?” పది చాక లెటుల్ పాల్సిట్క కవరోల్ పెటిట్ ఇచిచ్ంది. అంతకు ముందే జాతరలో
కొనుకొక్చిచ్ంది. ముచిచ్ బంగారం తో చుటిట్ మెరుసుత్నాన్యి.
“వావ. చాలా బాగునన్యయ్తాత్. ఇపుప్డే తినెయయ్నా? మా ఫెర్ండస్ందరికీ కొనిన్చొచ్తాత్.” రాజా రివివ్న పరుగెతాత్డు.
“ఎంత ముదొద్సుత్నాన్వురా రాజా! తొందరగా వచెచ్యాయ్లి, మనం బోలెడు కబురుల్ చెపుప్కోవాలి. ఇపప్టికైతే కాళుళ్ చేతులు
కడుకుక్నొచిచ్ పాపాయినెతుత్కోవాలి నేను.” వెంకటలకిష్ దొడోల్కెళిళ్ంది.
“ఏంటే యెంకటలకీష్ రెండు నెలలుంటా! మీ అతత్ ఒపుప్కుందా? ఏం చేతాత్వికక్డ?” వెనుకే పెదద్ వదిన వెళిళ్ అడిగింది.
వెంకటలకిష్ నాలికక్రుచు కుంది. ముందు అనాన్ వదినలకి చెపప్కుండా తనే అనేసుకుంది. ముందూ వెనకా ఆలోచించు కోవదూద్?
వాళళ్కి గాని వీలవక పోతే..
“సొసైటీ వాళుళ్ కుటుట్ నేరిప్తాత్రంట అకాక్! మన చుటుట్ పకక్ల ఇరవై ఊరల్నుంచి ఊరి కొకక్రిని తీసుకునాన్రు. ఉంటానికూక్డా
వాళేళ్ ఏరాప్టు సేతాత్రు. పిలాల్డిని చూసుకోటానికి సెంటరు కూడా ఉందంట, వెంకటలకిష్ పనోల్కెళిళ్ నపుప్డు.” నారాయడు వచిచ్ అంతా
వివరించాడు.
“ఉంటానికూక్డా ఆళేళ్నా.. తనకి చెపప్నే లేదే..” కినుకగా అనుకుంది వెంకటలకిష్.
“అటాట్గా! మరి టౌనల్లో ఆడోళళ్కేం నేరిప్యయ్రా?”
“కనుకుక్ందామకాక్! మా ఊరొచిచ్ అడుగుతే నేను వెంకటలకిష్ పేరిచాచ్. ఇకక్డ కూడా ఉండే ఉంటుంది. అసస్లా సొసైటీ
బెజవాడలో ఉంటదంట. ఇళళ్లోల్ కూచునే ఆడోళుళ్ సంపాయించుకునే సీక్ములు పెడతారంట.”
“మనిలుల్ండగా ఆడనెకక్డో ఉండటం ఎందుకు? మామ కూడా సాంబడితో ఆడుకోవాలని సంబర పడిపోతానన్డు. ఇకక్డే ఉండాలి,
ఇంటాడపడుచు.” పెదద్ వదిన కచిచ్తంగా చెపేప్సింది.
“కానీ, ఇంటోల్ బాలింతరాలు. సాంబడసలే అలల్రోడు. ఆడిని పటుట్కోడం చాలా కషట్ం. ఈ క్షనం ఈడ, మరో సెకను ఆడ.
సొసైటీలో ఐతే ఆలేల్ చూసుకుంటారు. అపుప్డపుప్డు రేతిర్కి వసుత్ంటాదిలే.” నారాయడు సరిద్ చెపాప్డు.
నిజమే! వెంకటలకిష్ అనుకుంది.. ఎంత పుటిట్లైల్తే మాతర్ం, ఇంకోళల్ని ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదు. ఒక మనిషి ఎకుక్వయిందంటే మధయ్
తరగతి కుటుంబాలకి పరీకేష్.
నారాయడిని ఆరాధనగా చూసింది. అతిత్ంటి నుంచి ఇంకా కావాలి.. ఇంకా కావాలి అని ఏడిపించే అలుల్ళల్ గురించే వింటారు
అందరూ! ఇటాట్ంటి మానవతవ్ం గల మనుషుల గురించి ఎవరూ చెపప్ రెందుకో! అకక్డా ఇకక్డా కాగితాలూ, పతిర్కలూ దొరికినపుప్డు
వెంకటలకిష్ చదివిన అనిన్ కథలూ ఇంచు మించు అదే బాపతు. “జామాతా దశమగర్హ..” అంటూ.. అందరు అలుల్ళళ్నీ విలనుల్గా చూపించే
వారే!

øöeTT~

www.koumudi.net

38

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

“ఎంత చకక్గా ఉందో పాప.. అంతా అమమ్ లాగుంది కదూ?” చినన్యయ్ కూతురిని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కుని అంది వెంకటలకిష్.
“అవునే వెంకీ! అమేమ్ మళీళ్ మనింటికొచేచ్సినాది. అందుకే అమమ్ పేరే పెటేట్సత్నాన్ం.” చినన్యయ్ ఎపుప్డొచాచ్డో, బాలింత
రాలి గుమమ్ం దగగ్ర నిలుచుని అనాన్డు.
“ఓ.. అయితే కృషణ్వేణమమ్ మళీళ్ పుటిట్ంది.. వేణిని బాగా చదివించాలి అనాన్! అమమ్కి కూడా ననున్ సూక్లుకి పంపాలని
ఉండేది. మనిళళ్లో పది నిండకుండానే పెళోళ్.. పెళోళ్ అని గోలెడతారు.”
చినన్ వదిన చిరు నవువ్ నవివ్ంది సిరులొలికేలా!
PPP
పొదుద్నేన్ తనవీ సాంబడివీ బటట్లు రెండు సంచీలోల్ పెటుట్కుని తయారై పోయింది వెంకటలకిష్. నారాయడు రికాష్ తెచేచ్శాడు.
“ఏందో అమామ్య! నాకేం బాగో లేదు, ఊరోల్ మేం ఉండీ మీరిటాట్ ఎకక్డో ఉండటం.” సాంబడి నెతుత్కుని వాకిటోల్కి వచాచ్డు
బాబయయ్.
“రోజూ అంత దూరం పోటం రాటం నాకు చాలా కషట్మౌతాదయాయ్. అపుప్డపుప్డు వసుత్ంటా కదా!” కూతురికే కషట్మంటే మరి
మాటాల్డేల్దు బాబయయ్. నిజవే దగగ్రా దాపా.. ఊరి చివరన్ ఉంది సెంటరు. అకక్డుంటవే మంచిది. పైగా వాళేళ్ భోజనం అదీ కూడ చూసాత్రుట.
“ఒకక్ నిముషం ఆగు వెంకీ.. అకక్డ ఎపుప్డు పెడతారో ఏమో.. దిబబ్రొటిట్, మాగాయ పెటాట్.. మధయ్లో తినండి.” పరుగెతుత్కుంటూ
వచిచ్ ఒక డబాబ్ ఇచిచ్ంది పెదద్ వదిన.
అడర్స చెపిప్, ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు ముగుగ్రూ. సాంబడు రికాష్ వెనుక ఉనన్ తెర తీసి టాటా చెపాప్డు.
సెంటర దూరంగానే ఉంది వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారింటికి. కాలవ వెంబడే ఐదు కిలో మీటరెల్ళుళ్ంటారు. పకూక్రికీ టౌనుకీ మధయ్లో
ఉనన్టుల్ంది.
పకాక్ సూక్లు బిలిడ్ంగు ముందు రికాష్ ఆగగానే లోపలున్ంచి, ఒకావిడ బైటికొచిచ్ంది. ముపైఫ్ ఏళుళ్ంటాయి. నాజూగాగ్ ఉంది.. నీలం
పువువ్లునన్ తెలల్ చీర కటుట్కుంది. బాగా చదువుకునాన్విడ లాగుంది. నిసస్ంకోచంగా

ముందుకొచిచ్ సాంబడి నెతుత్కుని, నవువ్తూ

పలకరించింది.
“రండి. మీరే మొదటి వారు. నా పేరు విజయలకిష్. విజయకాక్ అని పిలుసేత్ చాలు. ఈ రెండు నెలలూ మీకు ఏం కావలసినా ననున్
అడగండి. మీకు సెంటర అంతా చూపిసాత్ను. ఆ తరువాత నారాయడుగారు వెళిళ్ పోవాలి. ఇంకా అమామ్యిలొసాత్రు కదా! వాళళ్కి ఇబబ్ందిగా
ఉండచుచ్. ఈ దుండగీడుకి డేకేర ఉంది. దింపేదాద్ం. అందులో ఇంకా పిలల్లుంటారు. హాయిగా ఆడుకుంటాడు.” గలగలా మాటాల్డుతూ,
సాంబడిని కిందికి దింపి చెయియ్ పటుట్కుని నడిపిసూత్ అంతా చూపించింది.
డేకేర లోకి వెళల్గానే అకక్డునన్ బొమమ్ల దగగ్రికి పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్పోయాడు సాంబడు.
నెమమ్ది నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్ళేళ్ రావడం మొదలు పెటాట్రు. కొందరు ఒకక్రొకక్రే వచాచ్రు. ఒకళిళ్దద్రిని తలీల్ తండీర్ దింపారు. ఇదద్రు
మాతర్ం, వెంకటలకిష్ లాగనే పిలల్లతో వచాచ్రు.
వదలేల్క వదలేల్క వెళాళ్డు నారాయడు. అపుప్డు కూడా అడిగింది వెంకటలకిష్.. ఇదంతా అవసరమా అని.
“ఉండాలి యెంకీ! ఏదో ఒక పని చేతిలో ఉండాలి. అదీ అనన్ం పెటేట్దే.. పని నేరుచ్కోటం ఎటుట్నాన్, పదిమందినీ కలుసాత్వు. ఎవరు
ఎపుప్డు ఆతీమ్యులౌతారో.. ఎందుకు మనకీ పని సెయయ్మని బగమంతుడు చెపాత్డో ఏం చెపప్గలం? భూమి తలిల్ని నముమ్కునాన్ం బానే ఉంది.
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ఆ తలిల్కీ విసుగొచేచ్తాత్ంది. ఇంక పండించ లేనంటాంది. తతరాలుగా తవువ్కుని తింటానే ఉనాన్ం. నాకు మాతర్ం ఇషట్వా నినొన్దిలి ఉంటం.
ఎందుకో ఆయన తోపించాడు. మనం చేసెయాయ్లంతే. నువువ్ పువువ్లు అవీ కుడత్ంటావు కదా దిండు గలీబుల మీద. అయేయ్ నేరుచ్కో. లేదా..
మా అమమ్కి చెపిప్నటుల్ జాకిటుల్ కుటట్డం నేరుచ్కో..” ఆయాసం వచిచ్నటల్యి ఆగి పోయాడు నారాయడు. వాడికీ ఉదేవ్గంతో మాట రావటేల్దు.
వెంకి లేని ఇంటోల్ రేపటున్ంచీ.. ఎటుట్ండాలో!
ఒకరొన్కరు కౌగలించుకోడం, సంసారం చెయయ్డం కోసమే కాదు భారాయ్భరత్ల అనుబంధం... అది ఇంత పెదద్ జీవితంలో చాలా
కొదిద్ సేపు మాతర్మే ఉండేది.. ముఖయ్మైనదే అయినపప్టికీ! పర్తీ రోజూ ఒకరికొకరు అనన్టుల్ బర్తకడం.. కషట్ సుఖాలు సమానంగా
పంచుకోవడం. పరసప్రం అవసరాలు గమనించుకోవడం.. ఎనెన్నోన్, పర్తీ క్షణం తలచుకోవడం.. అదే నిజమైన పేర్మ. సరవ్ వాయ్పితమైన
పేర్మ.
ఏ అదృశయ్ శకిత్ నారాయడిని పేర్రేపించిందో.. వెంకటలకిష్ని కుటుట్ పని టైరనింగ లో చేరిప్ంచమని.. ఎందుకు అందరినీ ఒపిప్ంచి,
వెంకటలకిష్తో సహా.. చేరిప్ంచాడో.. కాలమే చెపాప్లి.
కళళ్ నిండా నీళళ్తో వీడోక్లు పలికింది వెంకటలకిష్. సాంబడు చూడ లేదు నానన్ వెళల్టం. చూసేత్ భూమీ ఆకాశం ఏకం చేసేవాడు.
PPP
విజయలకిష్ ఇరవై మంది అమామ్యిలీన్ ఒకరి కొకరిన్ పరిచయం చేసింది. ఆవిడ ఎంబార్యిడరీ నేరిప్సుత్ంది. ఇంకొక మేడమ పేరు
సావితిర్. ఆవిడ జుతుత్ కతిత్రించుకుని, తల తిపుప్తూ మాటాల్డుతుంటే ఆ జుటుట్ తమాషాగా ఊగుతూ ఉంటుంది. సావితిర్ మేడం జాకెటుల్,
గౌనుల్.. ఇంకా చురుకుగా నేరుచ్కుంటే శలావ్ర- కమీజులు కతిత్రించడం కుటట్డం నేరిప్సుత్ంది.
అందరూ ఏ పూట కా పూట తిండికి వెతుకోక్వలసిన వాళేళ్. పెళిళ్ళళ్యి రెండు నుంచీ ఐదేళళ్ పైన అయినా ఎవరికీ పదెధ్నిమిదేళుళ్
నిండ లేదు.
అందుకే విజయలకిష్ మేడం.. “అమామ్యిలూ” అని పిలుసుత్ంది. ఆ పిలుపుతో అందరికీ మళీళ్ చినన్ పిలల్లం అయి పోయామనన్
భావం కలుగు తోంది.
మొదటి రోజు పరిచయాలయేయ్ సరికి భోజనాల టైమయింది. పిలల్లిన్ కూడా తీసుకొచాచ్రు. సాంబడు ఒకక్ ఉదుటన్ వెంకటలకిష్
మీద పడాడ్డు. ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది. ఏంటో.. యుగాలయిపోయినటుట్ంది వాడిని చూడక.
“అమామ్! నానేన్డీ? మనింటికెలిల్ పోదామా?” అమమ్ని చూడగానే వాడు మాటాల్డిన మొదటి మాటలవే. కొంచెం ఆగుతే.. నానన్మమ్,
తాత అని మొదలెడతాడేమో అని భయం వేసింది వెంకటలకిష్కి.
“అనన్ం తినాన్క వసాత్రు. దా..” డే కేర లో టీచర వచిచ్ పిలిచింది.
ఆవిడ రమమ్నగానే మంతర్ం వేసి నటుల్ వెళిళ్పోయాడు సాంబడు.
“ఆ టీచర అంతే.. పిలల్లిన్ బాగా చేర దీసుత్ంది. నువువ్ చూసుకోనకక్రేల్దు. నువువ్ వెళేళ్టపుప్డు ఆవిడిన్ వదిలి రానంటాడు చూడు.”
నవువ్తూ అంది విజయా మేడమ, నోరు తెరుచుకుని చూసుత్నన్ వెంకటలకిష్తో.
పపుప్, కూర, చారు, మజిజ్గతో వేడి వేడి అనన్ం వడిడ్ంచారు. అనీన్ కూడా దేవాలయాలోల్ పదారాధ్లాల్గ ఎంతో రుచిగా ఉనాన్యి.
“రేపటున్ంచీ వంతుల పర్కారం కిచెన లో హెలప్ చెయాయ్లి. డూయ్టీలు వేసాత్ం. ఇదద్రు వంట చేసే వాళుళ్నాన్రు కానీ.. మొతత్ం
సెంటరోల్ పిలల్లు, పని వాళుళ్, టీచరుల్, టైనీలు కలిపి వంద పైన ఉంటారు. అందుకే కూరలు తరగడం వంటి పనులోల్ సాయం చెయయ్ వలసి
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ఉంటుంది.” విజయలకీష్ మేడమ చెపుత్ంటే, అదెంత పని అనన్టుల్ చూశారు అందరూ.
అకక్డునన్ పర్తీ ఒకక్రూ ఇంటి పనులోల్ ఆరి తేరిన వారే. యాభై అరవై మందికి చులాగాగ్ వండి, వడిడ్ంచగలరు. వివిధ రకాల
భావాలతో భోంచేశారు టైరనీలు.
వెంకటలకిష్కి అతత్, మామ గురుత్కొచాచ్రు. ఏం చేసుత్నాన్రో? కొడుకు మీద కంటే తన మీద, సాంబడి మీద పార్ణం పెటుట్కునాన్రు.
వాళళ్ని వదిలి రావటం తనకి ఎంత మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. నారాయడు ఏమైనా అనుకుంటాడని వచిచ్ంది
ఆలోచనలోల్ ఉండగానే మేడమ పిలుపు.. మధాయ్నన్ం కాల్సులకి ఐదు నిముషాలోల్ వచెచ్యాయ్లని. మధయ్లో సాంబడి టీచర వచిచ్ వాడి
బటట్ల సంచీ తీసుకెళిళ్ంది. మొహం కడిగి తుడవటానికి తువావ్లు కావాలని.
అంతా కొతత్ కొతత్గా ఏదో వేరే పర్పంచం లోకి వచిచ్నటుల్ంది టైరనీ లందరికీ. ఎవరూ, కుటుంబాలనొదిలి ఉండలేదు అపప్టి
వరకూ. కొంతమంది హాయిగా, సేవ్ఛఛ్గా ఉందనుకుంటే. కొందరు బెంగగా ఉనాన్రు.
అందరూ టైరనింగ హాలోల్ సమావేశమయాయ్రు.
సతరీలకి సవ్యం ఉపాధి పధకాలెందుకుండాలో వివరించింది విజయలకీష్ మేడం. ఆవిడ చెపుత్ండగానే ఆ సంసథ్ డైరెకట్ర వచాచ్రు.
అందరినీ పేరు పేరునా పలుకరించి, ధైరయ్ం చెపిప్ వెళాళ్రు.
“మీకు ఇకక్డ ఏమీ భయం లేదు అమామ్యిలూ. హాయిగా ఉండి బాగా పనులు నేరుచ్కోండి. మీ కాళళ్ మీద మీరు నిలబడి,
సమాజానికి కూడ ఉపయోగ పడాలనేదే మా సంసథ్ ధేయ్యం. ఆదివారం మీరు ఇంటికి వెళళ్చుచ్. కానీ సాయంతార్నికి వచెచ్యాయ్లి. లేదా మీ
వాళళ్ని ఇకక్డికి పిలిపించు కోవచుచ్. అతి తకుక్వ ధరకి భోజనం పెడతాము. సాయంతర్ం వరకూ మీతో గడిపి వెళళ్చుచ్.” డైరకెట్ర మేడమ
చెపిప్న మాటలే రాతర్ంతా కలలో కొచాచ్యి వెంకటలకిష్కి.
సంసథ్ ఆశయాలు, ఆచరణలు అనీన్ వివరించాక, టైరనీస అందరినీ పెదద్ హాలోల్కి తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ ఇరవై కుటుట్ మిషనుల్నాన్యి.
మొదటగా అందరికీ బాపిన లోకి దారం ఎకిక్ంచడం నేరిప్ంచారు. అపుప్డే ఇదద్రమామ్యిలకి కళుళ్ సరిగాగ్ కనిపించటేల్దని తెలిసింది.
మరునాడు కళళ్ డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళాత్మని చెపిప్ంది మేడమ.
వెంకటలకిష్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఇటాల్ కూడా ఉంటారా మనుషులు.. అయినా మరి ఎందుకింత గందరగోళంగా ఉంది దేశం?
అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచింది.. రాతిర్ సాంబడిని పకక్లో వేసుకుని, వాడి జుటుట్ సవరిసూత్.
“అమామ్! తాత..” మూలిగి.. పకక్కి తిరిగి పడుకుక్నాన్డు వాడు.
PPP
“వెరీ గుడ వెంకటలకీష్! ఇటేట్ పటేట్సుత్నాన్వు. ముందు పేపర కాగితం తీసుకుని, దాని మీద కతిత్రించుకోవాలి. మీరంతా ఒకరి
జాకెటొల్కరు కతిత్రించడం నేరుచ్కోండి. ఎవరిది వారికంటే ఎదుటి వారి వైతే తపుప్లు బాగా తెలుసాత్యి. మనది మనం సరిద్ చెపుప్కోడానికి
పర్యతిన్సాత్ం.” ఆ రోజు అందరికీ కటింగ చెయయ్డం నేరిప్సుత్నాన్రు సావితీర్ మేడమ.
మొదటి రెండోర్జులు సూదిలో, బాపిన లో దారం ఎకిక్ంచడం, కాలితో మిషన తొకుక్తూ, రెండు చేతులతో బటట్ పటుట్కుని అటూ
ఇటూ కదిలిపోకుండా కుటుట్ వెయయ్డం, చూపించారు. పర్తీ ఒకక్రి దగగ్రికీ వెళిళ్ నేరిప్ంచారు. అందరికీ చకచకా కుటెట్యయ్డం వచేచ్సింది.
కటింగ దగగ్రకొచేచ్ సరికి మాతర్ం తడబాటొచేచ్సింది. కతెత్ర పటుట్కోడం నేరుచ్కోవడనికే గంట పైన పటిట్ంది అందరికీ. మొతాత్నికి ఇరవై
జాకెటూల్ కతిత్రించి నంబరేల్సుకుని పెటుట్కునాన్రు.
ఆ రోజు సంసథ్ సాథ్పించిన రోజట. పర్తేయ్కంగా పాయసం చేశారు. భోజనాలకి కూరుచ్నే ముందు పార్రధ్న చెయాయ్లి. ఎవరి దేముడిని
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వాళుళ్ తలుచు కోవచుచ్ మనసులో. టైరనీలలో ఐదుగురు కిర్సిట్యన అమామ్యిలునాన్రు. ఒక కర్మ శిక్షణతో.. ఆటపాటలతో మళీళ్ బాలాయ్నికి
తీసుకెళిళ్ పోతునాన్రు అందరినీ. మేడమస్ పర్తీ బాచ తో కలిసి మెలసి తిరుగుతూ, వారితో సమానంగా ఉండటం వలేల్మో.. ఎపుప్డూ
హుషారుగా, చలాకీగా ఉంటారు. పిలల్లు కూడా కొతత్ వాతావరణానికి అలవాటు పడుతునాన్రు.
వారం రోజులయేయ్సరికి, పర్తీ ఒకక్రూ అందరికీ తెలిసిపోయారు. కుటుంబ నేపథాయ్లూ, భవిషయ్త పర్ణాళికలూ.. అనీన్
మాటాల్డుకుంటూ, ఎపప్టున్ంచో తెలిసునన్ ఆపత్ మితుర్లాల్ అయిపోయారు.
అదే సానిన్హితయ్ మహిమ. కర్మంగా పొరలు తొలగి మనుషులిన్ దగగ్ర చేసుత్ంది. ఆపాయ్యత, పేర్మ.. దగగ్రితనం, ఎదుటి వారి
గురించి ఆలోచించగలగడం.. అనీన్ ఒకరొన్కరు కలుసుత్ంటేనే కలుగుతాయి. అదే కర్మంగా సారవ్జనిక మవుతుంది.
ఎవరి మీద ఎవరికి ఎందుకు పేర్మ కలుగుతుందో.. అది ఏ రకమైన పేర్మో ఎవవ్రూ చెపప్లేరు. దానేన్ చూసుకునన్ వేళావిశేషం
అంటుంటారు. అదే విధంగా ఏ కారణం లేకుండానే, ఉటిట్ పుణాయ్నికి దేవ్షించడం కూడా.. నాణానికి ఒక పకక్ బొమమ్, ఇంకొక పకక్ బొరుసు
వుంటాయి కదా!
ఒక అడవిలోనో, ఎడారిలోనో ఇదద్రు మనుషులు చికుక్కు పోతే ఏమవుతుంది? వారు బదధ్శతుర్వులే అనుకుందాం. ఒకక్రూ
ఎకక్డికెళళ్లనాన్ ఏమవుతుందో అనే భయం. కొతత్ పరిసరాలు. ఎకక్డ ఏముందో తెలియదు. అటువంటి పరిసిథ్తులోల్.. అహంతో మొదటోల్
బిగుసుకుపోయి కూరుచ్నాన్, కాలం గడుసుత్నన్కొదీద్ ఎవరో ఒకరు తెర తొలగిసాత్రు.
నర మానవుడు లేని ఒక దీవ్పం మీదికి కొటుట్కెళిళ్న ఒకతను, దొరికినవి తింటూ, ఒక బొమమ్ని చేసి, దానికో పేరు పెటిట్, దాంతో
మాటాల్డుతూ, దానేన్ సేన్హితుడిలా భావించి కషట్ సుఖాలు చెపూత్ ఏళుళ్ గడిపేసాత్డు, ఒక సినిమాలో (కాసట్ ఎవే). ఆ తరువాత ఒక పడవ తానే
చేసుకుని ఎలాగో కషట్పడి, జనారణయ్ం లోకి వసాత్డు.. ఆ తరువాత ఏమయింది అనేది వేరే సంగతి కానీ.. ఒంటరి తనానిన్ పోగొటుట్కోడానికి
అతను పడిన తపన కళళ్ నీళుళ్ తెపిప్సుత్ంది.
కిరణమ్యీ సొసైటీ వాళుళ్ పెటిట్న వొకేషనల టైరనింగ సెంటరోల్ కూడా అంతే.. టైరనీలంతా దగగ్ర దగగ్రోల్ ఉనన్ ఊరల్ నించే వచిచ్నా..
అంతకు ముందు ఒకరి కొకరు పరిచయం లేదు. సరిగాగ్ తిండికీ బటట్కీ మాతర్మే బొటాబొటీగా సరిపోయేటుల్ వచేచ్ సంపాదనలునన్
కుటుంబాలు. ఏ పండగో పబబ్మో వచిచ్నా కుల్పత్ంగానే చేసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తులు.
నాలుగు రోజులోల్నే విడదీయలేని బంధమేరప్డింది అందరి మధాయ్. రాతిర్ళుళ్ పడుకునే వరకూ ఒకటే కబురుల్.. జటుల్ జటుల్గా.
సాయం సంధాయ్ సమయంలో కాలవొడుడ్న తిరుగుతూ భవిషయ్త పర్ణాలికలు.. పిలల్లిన్ ఆడించడంలో, వంటింటోల్ పనులు చెయయ్డంలో..
అనిన్టా అంతటా కలసి మెలసి తిరుగుతూ ఆపాయ్యంగా పలకరించుకుంటూ.. అదొక కొతత్ పర్పంచమైపోయింది.
వెంకటలకిష్ మేనకోడలి బారసాల ఆదివారం వచిచ్ంది. సెంటర నుంచి సేన్హితురాళళ్ందరినీ రమమ్ని ఆహావ్నించింది. పది మందికి
మాతర్మే వీలయింది. సావితీర్ మేడమ అందరినీ తీసుకుని వెళిళ్ంది.
వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటివాళళ్ ఆపాయ్యతని, నారాయడి మంచితనానిన్ సేన్హితురాళళ్ందరూ మెచుచ్కునాన్రు. సాంబడు తండిర్ని
వదిలిపెటట్లేదు. మలల్యయ్, జాలమమ్లు మాతర్ం రాలేదు. మరుసటి ఆదివారం పాలెం వెళిళ్ చూసి రావాలని నిశచ్యించుకుంది వెంకటలకిష్.
అపుప్డే తనకి కూడా కుటుట్ నేరుచ్కునే అవకాశం ఇమమ్ని పెదద్యయ్ భారయ్, సావితిర్ మేడంని అడిగింది. వచేచ్ బాచ లో పర్యతన్ం చేసాత్నని ఆవిడ
మాట ఇచిచ్ంది ఆవిడ.
“తాతా!” ఎగిరి మలల్యయ్ మీదికి దూకాడు సాంబడు.
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“అబబ్యాయ్.. అటాట్ మీద పడితే తటుట్కోలేనయాయ్! ముసలై పోయా కద..” మలల్యయ్ వెలిగి పోతునన్ మొహంతో సాంబడిని ఒళోళ్
కూరోచ్ పెటుట్కుని ముదుద్లు కురిపించాడు.
“వచేచ్శారే.. మా బంగారం. ఎటుట్నన్వయాయ్? నాయనమమ్ ఏవనాన్ గురుతుకొచిచ్ందా? బెంగ పెటుట్కునాన్వా? అకక్డ అలల్రి
చేశావా?” జాలమమ్ ఆగకుండా పర్శన్లు..
“నెమమ్దిగా.. ఇటు తీసుకురా.” నారాయడు, వెంకటలకిష్ కుటుట్ మిషన ని, పడమటింటోల్కి దారి చూపిసూత్ పెటిట్ంచారు. ఇదద్రు
కూలీలు.. టౌనిన్ంచే వచాచ్రు.
“ఏందేమామ్ ఇదీ.. దీంతోనే నంటా కుటేట్దీ. మా అమేమ్ ఎంత చికిక్ పోయినావే. సాంబడు కూడా. “ జాలమమ్ వెనుక వెనుకే
తిరుగుటుంటే.. చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకెళిళ్ బెంచీ మీద కూరోచ్పెటాట్డు నారాయడు.
“కాసేపిటాట్ కూరోచ్.. అయయ్నీన్ సరాద్క, మాటాల్డు కుందాం.”
వణికి పోతూ కూరుచ్ంది జాలమమ్. వెంకటలకిష్, సాంబయయ్ల సంగతేమో కానీ ఆవిడకి కళళ్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు. ఏ రోజూ
కడుపు నిండా ముదద్ తినన్టుట్ లేదు. అంతా సరేద్శాక, వెంకటలకిష్ దగగ్ర కూరుచ్ని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
“ఇదేందమమ్. ఇటైట్తే ఎటాట్ చెపుప్. ఇంక నుంచీ నే చెపిప్నటేట్ యినాల. ఏదిచిచ్నా వదద్నక తినాలి. మేం గుండల్లాల్ ఉనాన్ం. వేళకి అనీన్
పెటాట్రు.” ఒకక్ క్షణం వెంకటలకిష్కి ఎందుకెళాళ్మా అని బాధేసింది.
“మరి ఒకక్ సారనన్ రాలే కదే మీరు. మరి బెంగుండదా?”
“నిజమే అతాత్. ఆదివారం కూడా కాల్సులు తీశారు. బాగా నేరుచ్కోవాలని. ఇపుప్డు చూడు, సలావ్ర కమీజుల దగగ్రున్ంచీ కుటేట్తాత్
నేను. నీ జాకిటిల్టాల్ డొలల్లాల్ యేలాల్డుతుంటయయ్నుకునాన్వా? ముందు అనీన్ సరి చేసి కుటేట్తాత్ రేపీపాటికి. మరి ఆకలేతత్ంది. ఏవనాన్ పెడతావా
లేదా?” వెంకటలకిష్ గోముగా అడుగుతుంటే జాలమమ్ కొతత్ శకిత్ వచిచ్నటుల్ తటాలున లేచి పనోల్కి జొరబడింది.
“ఒకక్రగంటలో చేసి పెటట్నూ! మీరొతత్నాన్రని ఇందాకే మామ యెలిల్ నాలుగు చేపలటుట్కొచాచ్డు.”
PPP
“భలే ఫిటిట్ంగయిందే వెంకటలచీమ్! ఇంత బాగా నేరుచ్కునాన్వా? ఎంతిమమ్ంటా జాకిటుట్కీ?” పకిక్ంటామె సంబర పడుతూ
వచిచ్ంది.
“మీరిది వరకు దరీజ్కి ఇచిచ్నంతే ఇయయ్తాత్..”
“అంతిచేచ్టట్యితే ఇంక నువెవ్ందుకే? ఆళళ్కే ఇచేచ్ పని కదా! ఇంకోమాట జెపుప్.”
వెంకటలకిష్కి మొహమాటం విసుగూ ఒకేసారి వచాచ్యి. నేరుచ్కునేటపుప్డు, ఇవనీన్ ఊహించలేదు. బాగా కుటిట్నందుకు,
ఎకుక్వియయ్క పోయినా.. పాత దరీజ్ కిచిచ్నంతైనా ఇసాత్రనుకుంది. అందులోనే బేరాలా..
“సరస్రే.. మీ ఇటట్ం.” పనిలో పడిపోయింది, తలెతత్కుండా.
ఊళోళ్ ఉనన్వే నూట యాభైకి ఒకటో రెండో తకుక్వే ఇళుళ్. అందులో కొంత మంది పటన్ం వెళిళ్నపుప్డు పాత బటట్లమేమ్ వాళళ్
దగగ్ర మంచి జాకెటుల్, చీరలు కొనుకుక్ంటారు. అవే వాళళ్ సైజుకి టాకా లేసుకుని వాడుతుంటారు.
చినన్ పిలల్లకూక్డా రోడల్ పకక్న ఫుట పాత ల మీద అమేమ్ గౌనేల్ కొంటారు. దిగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబాలు అనీన్. అయితే ఆ
కొనన్ గౌనల్నీన్ అడడ్దిడడ్ం సైజులోల్ ఉంటాయి. వాటనిన్న్ంటినీ సైజు చెయయ్డానికీ, గటిట్ కుటుల్ వెయయ్డానికీ తీసుకొసుత్నాన్రు. కొతత్ గౌనుకిచిచ్నంత
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ఇవవ్రు కదా! ఒకోక్ గౌనుకి రూపాయో రెండో ఇసేత్ గొపప్. ఇంక లోపలల్ంగాలు.. బటట్ కొని కుటిట్ంచే కంటే, ఫుట పాత మీద అమేమ్ రెడీ మేడివ్
కొంటే బాగా చవక. వాటికీ, గటిట్ కుటుల్,, రెండు రూపాయలు కూలీ.
ఊరోల్ ఉనన్ ఏకైక దరీజ్ కుటుంబం హుసేస్నుది. రెండు తరాలున్ంచీ ఆ కుటుంబం వారే ఊళోళ్ కుటుట్ పనులు చెయయ్డం. మొదటోల్నే
వెంకటలకిష్కి సందేహ మొచిచ్ంది.. హుసేస్న కి పోటీ అవుతానేమో నని. కానీ ఎపుప్డెళిళ్నా ఖాళీ లేదంటుంటే బోలెడు పనుందేమో అనుకుంది.
వెంకటలకిష్ టైరనింగ అయి ఆరు నెలలయింది. మూడు వందలు కూడా రాలేదు.
“ఏందో అనవుసరంగా ఈ టైరనింగూ అదీ గొడవ.. శుదధ్ దండగ. ఈ మిషనొకటి, కాళళ్కీ చేతులకీ అడడ్ం తపప్.” నారాయడితో
వాపోయిందొకసారి.
“ఫరేల్దే యెంకీ! ఏ విదద్యినా ఎపప్టికీ వృధా కాదు. నేనెళిళ్ హుసేస్న తో మాటాడొసాత్. ఆళేళ్దోటి చేసత్ంటారు కదా బతకటానికి.”
వెంకటలకిష్ నిరాశగా చూసింది. నిజం చెపుప్కోవాలంటే ఇలుల్గడవడానికి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. దాచి పెటుట్కునన్ తిండి
గింజలు అయిపోతునాన్యి. ఈ సంవతస్రం పంట కూడా అంత ఆశాజనకంగా లేదు. ముందు ముందు గడుడ్రోజులే అని తెలిసి పోతోంది.
“అటాట్ పెటట్కే మొహం యెంకీ! ఏదోటి ఆ భగమంతుడే చూపిసాత్డు దారి.” నారాయడికి గుండె కరిగి చేతిలో కొచిచ్నటట్నిపించింది.
కుటుంబం కోసం ఎంత కషట్ పడుతోంది? ఆ పలెల్లో అనిన్ కుటుంబాలలో అంతే. ఆడవాళుళ్ కూడా మగాళళ్తో సమానంగా పనిచేసాత్రు. ఏదో
ఒక పని.. అది చేపలు పటట్డమైనా, నాటుల్ వెయయ్డమైనా, కుపప్ నూరవ్డమైనా.. ఏదైనా సరే!
“నువొవ్కక్డే అంతా నెతిత్ మీదేసుకుంటే.. నే సూడ లేకపోతనాన్ మామా! మీ నాయనైతే.. దగిగ్ దగిగ్ యాషైట్ పోతనాన్డు. టౌనోల్ డాకట్ర
కి చూపించాలి వెంటనే. అతత్ కూడా రోజు రోజుకీ చికిక్ పోతాంది. నా కైతే భయమేసోత్ంది. ఈ గుళళ్ పేరు తీసుకెళిళ్ తాకటుట్ పెటోట్, అమోమ్
డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళుళ్.. అది కూడ రేపే.”
ఉనన్ ఒకే ఒక బంగారు నగని ఇచేచ్సోత్ంది.. నారాయడికి నోటోల్ంచి మాట రాలేదు. ఆలు మగల మధయ్ అనుబంధం, పేర్మ అంటే
ఇటాల్గే ఉంటుందా!
“అటట్గే యెంకీ! రేపే తీసకెలాత్. అటాట్ బైటికెళిళ్ చూసొసాత్.. హుసేస్న తండిర్ని ఏడకి తీసుకెళాళ్రో, ఎంతయిందో కనుకుక్నొసాత్.”
PPP
“ఈ పాలెంలో దరీజ్ పని చేసి డబుబ్ సంపాయిదాద్వనే.. ఉనన్ నాకే పని పాటు లేదు నారాయడా! రిపేరింగులయీయ్ అంటే నా వలల్
కాదని సెపాత్ అనుకో! లేక పోతే.. పాంటుల్, షరట్ లు నిఖారుస్గా కుటట్గలోడిని, గటిట్ కుటేట్సాత్వా అని లంగాలు, అంచులు కుటట్వా అని ఓణీలు
తెసేత్ నా పరువేం గావాలి చెపుప్. ఆళేళ్ చేతోత్ కుటీట్సుకోవాలి..”
“అది కాదనాన్! మరి నీకు డబెబ్టాల్ వసాత్ంది? ఇకక్డ అంత లావు షోకులేం లేవు కదా?” నారాయడు నీరసంగా అడిగాడు.
పొదుద్టున్ంచీ టీ చుకక్లు తపప్ ఏం వెయయ్లేదు లోపలికి.. పెందళ కడే అనన్ం వండేసాత్ అంది వెంకటలకిష్.
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాడు హుసేస్ను. తపేప్ం ఉంది? నారాయడికి సాయం చెయయ్డం వలల్ తనకొచిచ్న నషట్వేం లేదు. పైగా
చినన్తనానున్ంచీ కలిసి మెలిసి తిరెగారు..
“ఈ పాలెంని నముమ్కుంటే కుండలెపుప్డో ఢింకీలు కొటేట్వి. టౌనోల్ రెడీ మేడ షాపు నుంచి పని తెచుచ్కుంటా. వాళుళ్ బాగనే ఇసాత్రు
డబుబ్లు. పనిని బటిట్.. కుటేట్ శాలీత్ని బటిట్..”
“మరి అందరికీ ఇసాత్రా పని? ఎటాట్దొరుకుదిద్? నువేవ్ కాసత్ సాయ పడాలనాన్!”
దీనంగా అడుగుతునన్ వారాయడిని చూసుత్ంటే జాలేసింది హుసేస్నుకి. ఎంత అవుసరం లేకపోతే ఇటాల్ అడుగుతాడు? పది మందికి
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పని చూపించి అనన్ం పెటిట్నోళుళ్. ఎందుకో పంటల దిగుబడులే లేవు. అకాల వరాష్లు.. కావలిస్నపుప్డు వాన చుకేక్ లేకపోవడం. పర్కృతి కినుక
వహిసేత్ ఎవరేం చెయయ్గలరు?
“ఇసాత్రనాన్! బోలెడు పనుంటుంది. పని చేతనైతే చాలు. ఎంతిసాత్రనేది చేసే పనిని బటిట్ ఉంటుంది. రేపెళత్నాన్. వసాత్వా? వదిన
రానవసరం లేదు. మనం సరుకు తెచేచ్సుకోవచుచ్.”
“ఇంకో సంగతి.. ఆ మధియ్ని మీ నాయనకి జబుబ్ చేసేత్ ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్వు కదా! ఎకక్డ.. ఎంతయింది? ఆ సాయం కూడ
చెయాయ్లనాన్! మా అమమ్ని నాయని చూపియాయ్ల.”
“అటాట్గే చూపిదాద్ం. రేపు అందరం కలిసి పోదాం. గవరన్మెంటాసుపతేర్ ఉంది. ఆళేళ్ మరి గుంటూరేవనాన్ తీసుకెళళ్మంటారేవో!
జబుబ్ని చూసి కానీ చెపప్లేరు. సొముమ్ రెడీ చేసుకో.”
వెళిళ్న పనై నందుకు ఆనందంగా ఇంటికెళాళ్డు నారాయడు.
ఇంటోల్నుంచి వసుత్నన్ వాసనలకి ఆకలి రెటిట్ంపయింది. అడుగులు హుషారుగా పడ సాగాయి. లోపలికి కూడా వెళళ్కుండా రెండు
చెంబులు సాన్నం చేసి, తుడుచు కుంటూ తూరుపింటోల్కి వెళాళ్డు.
అలికిడి వినన్ వెంకటలకిష్, అపప్టికే నాలుగు సతుత్ పళాళ్లు పరిచి.. అనన్ం గినెన్, చేపల పులుసు వడిడ్ంచింది. సాంబడు, తాత
చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకొచాచ్డు.
“నువువ్ కూడా యెటుట్కో వెంకీ! ఉనన్ది అందరం సరుదుకుని తిందాం.” జాలమమ్ కూచుంటూ, ఇంకొక పళెళ్ం పెటిట్ంది.
“ఎపుప్డూ పులుసేనా.. నాకూక్ర కావాలి..” సాంబడు పేచీ పెటట్బోయాడు.
“నీకు బంగాళ దుంప కూర చేశాలేరా.. దా!”
“దుంపలెకక్డియే యెంకటలచిచ్మీ?” మలల్యయ్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
ఇంటోల్ రూకలైపోయి చాలా రోజులే అయింది. రోజూ మిరపకాయ కారం, ఉలిల్పాయ రోటి పచచ్డి, చేపలు దొరికినాన్డు చేపల
పులుసూ.. బజారు కెళిళ్ కూరలు కొని నెల పైనే అయింది. ఇంక కొదిద్ రోజులలో బియయ్ం కూడా నిండుకునే పరిసిథ్తి.. ఏదో ఒక ఆధారం
దొరకక్ పోతే!
మలల్యయ్ గొంతులో ఆనందం. కమమ్టి దుంపల వాసన పీలిచ్ ఎనాన్ళళ్యిందీ..
“నినన్ షావుకారు గారమామ్యికి నాలుగు ఓణీలకి అంచులు కుటిట్చాచ్. అర కిలో బంగాళ దుంపలు ఇచిచ్ంది. దొడోల్ ఉనన్ పచిచ్
మిరపకాయ, కరేపాకు వేసి కూర చేశా.” అందరికీ కూర వడిడ్ంచింది. తృపిత్గా అనాన్లు తినాన్రు అందరూ.
అపుప్డు.. నారాయడు మరాన్డు టౌను కెళుత్నాన్మని చెపాప్డు.
‘ఇపుప్డాసుపతెర్ందుకురా మాకు. ఏదో వయసొచాచ్క రోగాలు రాకుండుంటయాయ్! కాసత్ కషాయం తాగుతే అదే పోతంది. ఇపుప్డు
అనిన్ డబుబ్లు ఖరుసు చేసి అదేవంత అవుసరం చెపుప్?” మలల్యయ్, జాలమమ్ కూడా వదద్నేశారు.
“అటట్నదద్మామ్!. నేనెటాట్గా యెలిల్, యెంకికి మిషను బటట్లు తెదాద్వనుకుంటనాన్. అటట్గే ఒకక్ సారి చూపించుకునొచేచ్దాద్ం. ఇంకేం
మాటాల్డకండి. మనం ఎలత్నాన్వంతే!” నారాయడు ఇంకోమాట చెపప్నియయ్లేదు.. ఎవరినీ కూడా.
వెంటనే బైటికెళిళ్ పోయాడు.. షావుకారు దగగ్రకెళిళ్, నగ తాకటుట్ పెటిట్ డబుబ్ తేవడానికి.
PPP
అనాన్లు తినేశాక తూరుపిలల్ంతా సరిద్, వొళళ్ంతా చితచితగా ఉంటే నాలుగు చెంబులు నెతిత్ మీద నుంచి పోసుకుందామని దొడోల్
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కెళిళ్ంది వెంకటలకిష్. ఎకక్డిదో.. వంట జాగా దగగ్ర గూడు సరుద్తుంటే ఓ సబుబ్ ముకక్ దొరికింది. వాసనంతా పోయింది.. అదేం సబోబ్ కూడా
తెలియటేల్దు. ఏదైతేనేం.. నీరు తగిలేత్ నురుగొసోత్ంది. అది చాలు మురికి వదలచ్డానికి.
కడుపులు నిండాయేమో పెదద్ వాళిళ్దద్రూ అటాల్గే చాపల మీద వాలి పోయారు. వెంటనే కునుకు పటేట్సినటుల్ంది.. పెదద్గా గురుర్
వినిపిసోత్ంది. సాంబడికి మూడేళుళ్ నిండుతాయి రెండోర్జులోల్. ఆ లోగా అక్షరాభాయ్సం చేదాద్మనుకునాన్రు కానీ కుదరలేదు. డబుబ్లు
సరుద్బాటవాలి. పైగా మలల్యయ్ ఆరోగయ్ం అంతంత మాతర్ంగానే ఉంది. రాతర్ంతా ఖళుళ్ ఖళుళ్ మని దగుగ్తూనే ఉంటునాన్డు.
అటు తిరిగి, ఇటు తిరిగి.. అమమ్ ని పర్శన్లతో కాసేపు విసిగించి సాంబడు కూడా నానన్మమ్ పకక్న దూరి నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
ఎపప్టి నుంచో నిదర్ మొహమెరుగని వారి లాగ అందరూ గాఢ నిదర్లోకెళిళ్ పోయారు.
ఆకాశం అంతా దటట్ంగా మబుబ్లు పటేట్సునాన్యి. రివువ్మని చలల్ని గాలి చెవులోకి కొడుతోంది. కళుళ్ చికిలించి ఆకాశంలోకి
చూసింది వెంకటలకిష్. అంతా ముదురు నీలం. కొంచెం దూరం లో ఉనన్ సముదార్నికి, ఆకాశానికీ తేడా లేదు.. వానలు ఈ సారి దటట్ంగా
కురిసేటేల్ ఉనాన్యనుకుంది. గోలెం దగగ్రకెళిళ్ నీళల్లో చెయియ్ పెటిట్ంది. వేళుళ్ జివువ్మనాన్యి. ఇంతటి చలల్టి నీళుళ్, వంటి మీద పడితే..
అయినా సరే.. సాన్నం చెయాయ్లిసిందే.. తపప్దు. బకెక్టోల్ నీళుళ్ పడమటింటి లోకి తీసుకెళిళ్ంది. ఇంటోల్ అయితే కాసత్ నయం..
చలిగాలనాన్ ఉండదు.
అటాల్గే గడగడా వణుకుతూ సాన్నం ముగించాననిపించి ముదురు నీలం ముతక చీర కటుట్కుని, తెలల్ని జాకెటేట్సుకుంది.
తూములోంచి నీళళ్నీన్ నెటేట్సి, పొడి బటట్ పెటిట్ తుడిచింది. మధయ్ వేలితో కుంకం తీసుకుని, గోడకునన్ చినన్ అదద్ంలోచి చూసి బొటుట్ దిదుద్కుంది.
ఎరర్ని గుండర్ని బొటుట్.. నీలం కడలి మీద అపుప్డే ఉదయిసుత్నన్ పునన్మి చందుర్డిలా ఉంది.
నారాయడు ఆయాస పడుతూ ఇంటోల్కి వచాచ్డు.
“వెంకీ! కాసిని మంచినీళిళ్యేయ్..”
“ఏందటుట్నాన్? పని కాలేదా?” మంచినీళళ్ గాల్సు అందిసూత్ అడిగింది.
“అయిందే! అవకేం గానీ.. షావుకోరు మాతత్రం మా గటిట్ మనిశనుకో. తూకం వేసి సగం బంగారానికే ధర కటాట్డు. అందులో ఒక
నెల వడీడ్ తీసుకుని మిగిలింది ఇచాచ్డు. అంతా కలిపి నాలుగు వేలు కూడ రాలే.. పది వేల రూపాయల సరుకిక్.” గటగటా నీళుళ్ తాగి గటిట్గా
నిటూట్రాచ్డు.
“అంతే మరి.. అవుసరం మందీ, యాపారం ఆళళ్దీ. ఏం చేతాత్ం. ఉనన్దే మనది. ఏదేమైనా అమామ్ నాయనల ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం.
రేపు మొదటి నావకే బయలేద్రండి. పచచ్డి అనన్ం కటిట్ ఇసాత్ ముగుగ్రికీ.”
నారాయడు మంచం మీద వాలిపోయాడు.. కళుళ్ మూసుకుని. ఏదైనా ఆలోచించడానికికూడా శకిత్ లేదు. బాగా చికిక్ పోయాడు
ఆరు నెలలోల్నే.
“ఏందోనే ఈ బతుకులెటాట్ తెలాల్రతయోయ్ భయమేసోత్ంది. అసస్లీ పడమటిలుల్ కటట్డం తపప్యియ్ందేమోనే యెంకీ! అంత వరకు
హాయిగా ఉండే వోళళ్ం. ఊరుకునోన్డిని ఊరుకోక యెదవ పని చేశా..”
వెంకటలకిష్కి నారాయడిన్ అటాల్ చూసుత్ంటే.. జాలి, పేర్మ పొంగుకొచాచ్యి.
మంచం మీద కూరుచ్ని నారాయడి కాళుళ్ ఒళోళ్కి తీసుకుని వతత్ సాగింది. నిజమే! ఈ జీవితాలిటాట్ సాగ వలసిందేనా? అటు
చూసేత్ పుటిట్ంటోల్ పరిసిథ్తులు కూడా రోజు రోజుకీ దిగజారుతునాన్యి. అయినా, పర్సుథ్తానికి తిండి గింజలకి లోటు లేకుండా సాగుతోంది. ఏదో
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అదుభ్తం జరుగుతే కానీ.. మారుప్ండదు.
“ఏం అదుభ్తాలుంటయియ్.. నాపిచిచ్గానీ..” మనసులోనే అనుకుంది.
నారాయడు కళుళ్ తెరిచి, వెంకటలకిష్ని చూశాడు. అపర్యతన్ంగా పెదవుల మీదికి నవొవ్చిచ్ంది. పడుతునన్ వేదనంతా చేతోత్
తీసినటుల్ మాయమై పోయింది. ఎంతో హాయిగా.. తనంత అదృషట్వంతుడు ఈ భూ పర్పంచంలో ఉండడేమో అనిపించింది. నిజమే..
వెంకటలకిష్ లాంటి ఇలాల్లుంటే దేనైన్నా జయించవచుచ్.
నిజమే! ఒకక్ విధిని తపప్..
కళళ్తోనే రమమ్ని పిలిచాడు. ముందుకి జరిగి నారాయడి వక్షం మీద తల ఆనిచ్ంది. ఆరిత్గా రెండు చేతులతో అతని నడుం
పటుట్కుని బిగించింది. ఆ సప్రశ్లో కోరిక లేదు.. సేద తీరుచ్కోడం తపప్. ఒకరి కొకరు తోడు నీడగా ఉనాన్మనన్ తృపిత్ మాతర్మే ఉంది.
భారాయ్ భరత్ల పర్తీ పరిషవ్ంగం లోనూ శృంగార భావనలే ఉండవు. కషట్ సుఖాలోల్, వెలుగు నీడలోల్ కలిగే ఒక ఓదారుప్, ఒక
అనురాగం, ఒక సేన్హం, ఆతీమ్యత.. అనీన్ కలగలిపిన అనుబంధమే ఈ పేర్ముడి.
నారాయడు ఒక చేతోత్ వెంకటలకిష్ తల నిమురుతూ, ఇంకొక చెయియ్ వీపు మీద వేసి.. అలా ఉండి పోయాడు. ఒక అలౌకికమైన
సిథ్తి అది. అటాల్ ఎంత సేపుండిపోయారో.. కాల గమనం ఆగిపోయినటల్యింది. ఆగిపోతే ఎంత బాగుంటుంది.. అదే అనిపించింది ఇదద్రికీ.
అటాల్ ఎంత సేపుండి పోయే వారో కానీ..
తలుపు ధడేల మని తోసిన చపుప్డు, అమామ్ అనే పిలుపు ఒకే సారి వినిపించి, వెంకటలకిష్ చటుకుక్న లేచి నిలబడి, చీర
సవరించుకుని, చేతులు జాపింది.
సాంబడు పరుగెతిత్ వచిచ్ వాలి పోయాడు అమమ్ చేతులోల్.
“ఏం కావాలి కనన్యాయ్?” ఎగరేసి ఎతుత్కుని, ఉపొప్ంగి పోతునన్ పేర్మతో అడిగింది.
సాంబడు చేతులు అమమ్ మెడ చుటూట్ వేశాడు. మొహం లోకి తదేకంగా చూడసాగాడు.
“ఏందిరా అటట్ చూసత్నాన్వ? అమమ్ నెపుప్డూ చూడలేదా ఏంటి?” నవువ్తూ అడిగింది వెంకటలకిష్.
“ఈంత పేదద్ బొటుట్.. బాగుందమామ్! రోజూ ఇటట్గే ఉండు. నాకు బాగుంటాది.”
పకపకా నవివ్ంది వెంకటలకిష్. వాడి ఆశచ్రయ్ం, అమమ్ మీద ఉనన్ ఆరాధన.. ఆ కనులోల్ అమాయకతవ్ం.. ముదొద్చేచ్శాడు. గటిట్గా
హతుత్కుని తల మీద, బుగగ్ల మీద ముదుద్లు కురిపించేసింది.
“అమామ్! ఆకలేతత్ందే..” ఊపిరి గటిట్గా తీసుకుని అడిగాడు సాంబడు.
తలీల్ కొడుకుల వినాయ్సాలు చూసూత్ నారాయడు లేచి కూరుచ్నాన్డు. అసంకలిప్తంగా అతడి కనున్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. లేచి, ఇదద్రీన్
కలిపి తన కౌగిలి లోకి తీసుకునాన్డు. ఒక ఆవేశం, ఒక ఉదేవ్గంతో నిండి పోయింది అకక్డి వాతావరణం.
బయటి వాతావరణం లో కూడా మారుప్ జరుగుతోంది.
ఎకడెకక్డున్ంచో మబుబ్లనీన్ ఆ పార్ంతంలో చేరుతునాన్యి. ఆకాశంలో ఒక పెదద్ మెరుపు మెరిసింది. భూమి కదిలిపోతుందేమో
అనన్ంతగా ఒక పెదద్ ఉరుము.. చెవులు బదద్లయేయ్టుల్.
నారాయడు బైటికొచిచ్ చూశాడు. కొంచెం సేపటోల్నే ఏం జరగనటుల్ మామూలుగా అయిపోయింది. మబుబ్లు పలచబడి, గాలి
ఉధృతం కూడా తగిగ్ంది.. తగిగ్నటుల్ అనిపించింది.
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“ఇంకొక సారి ఆలోచించబబ్యాయ్! నినన్టాలున్ంచే రేడియోలో వారిన్ంగులితత్నారంట. షావుకారు కొడుకొచిచ్ చెపాప్డు” మలల్యయ్
పది నిముషాలున్ంచీ బతిమాలుతునాన్డు.
“మనవెనిన్చూడలేదయాయ్ ఇటాట్ంటియి. మామూలే కద. కాసేపు ఊళళ్నీ ఏకం ఐపోతునన్టుల్ భయపెడాత్రు.. ఆ రేడియో వాళుళ్.
అనీన్ ఉతుత్త్తిత్ మాటలే. నినన్ ఉనన్ మబుబ్లుకూడ ఇవేళ కానిపియయ్టేల్దు. అయయ్నీన్ నమిమ్ కూకుంటే.. మన పనులయినటేల్. అయినా నీకు
ఆసుపతిర్ కెళళ్టం ఇషట్ం లేదు. అందుకే గద ఇటట్ంటనాన్వు. అదేం కుదరదు.. బయలేద్రు. అమామ్! నడు. వెంకీ వెలొల్తాత్ం.” నారాయడు
చెపుప్లేసుకుని బయటికొచాచ్డు.
వెంకటలకిష్ అనన్ంలో ఉలిల్పాయ పచచ్డి కలిపి పాల్సిక
ట్ సంచీలో పెటిట్.. అది ఇంకొక గుడడ్ సంచీలో పెటిట్ తీసుకొచిచ్, జాలమమ్
చేతిలో పెటిట్ంది.
“నువేవ్నా చెపుప్ తలీల్..” మలల్యయ్ జాలిగా చూశాడు.
“రేతర్ంతా దగిగ్ దగిగ్, ఊపిరాడకుండా బాధ పడాడ్వు. ఆసుపతిర్కెలాద్మంటే చటి పిలల్డిలా అటట్ గోల సేతాత్వేందయాయ్? ఏదో
మందితాత్రు.. జబేబ్ంటో తెలుతాత్ది. ఎవువ్రేం జెపిప్నా యిననంతే.”
తపప్ని సరిగా వెనకిక్ తిరిగి తిరిగి చూసూత్ ఇంటోల్ నుంచి బైటికి నడిచారు మలల్యయ్ జాలమమ్లు. అపప్టికే నారాయడు పెదద్ పెదద్
అంగలేసుకుంటూ నడిచేసుత్నాన్డు.
వెంకటలకిష్కి పెదాద్యనిన్ చూసుత్ంటే బాధనిపించింది. పరుగెతుత్కునెళిళ్ నారాయడిన్ ఆపితే..
“తాతా! నేనూ వతాత్..” సాంబడు పరుగు పరుగున వెళళ్బోయాడు. మలల్యయ్ వెనకిక్ తిరిగాడు. మనవడిని సముదాయిదాద్మా
అనుకుంటూ.
“పడవెళిళ్పోతుంది పదండి. మళీళ్ ఆసప్తిర్లో కూయ్ పెరిగి పోదిద్. అటట్యితే రేతిర్కి రాలేం. వెంకీ, సాంబయయ్ని లోపలికి తీసుకపో.”
ఏడుసుత్నన్ సాంబడిని బెలల్ముమ్కిక్సాత్ లోపలికెళాద్ం అని సముదాయిసూత్ వెంకి ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్పోయింది.
అపప్టికే రేవు దగగ్రకి చాలా మంది వచేచ్శారు.
“చూశారా.. నే చెపుత్ంటే ఆలిశయ్ం చేసేశారు. ఇపుప్డు చూడండి పడవ అందుతుందో లేదో!” నారాయడు వరుసలో ముందునన్
వాళల్ దగగ్రకెళిళ్ బతిమాల సాగాడు.
“నాయనిన్ అరజ్ంటుగా తీసుకెలాల్ల. రేతిరి పానం పోతుందేమో అనన్ంత భయమేసింది. కొంచెం యెనకిక్ తగగ్ండిరా.. మా
మంచోళుళ్ కదూ?” తనకంటే చినన్ వాళళ్ని బతిమాలి ముందుకెళల్గలిగాడు ఎటాల్గయితేనేం.
“ఏరు చాలా పోటు మీదుంది. ఇరవై మంది మించి ఎకక్డానికి లేదు. ఏమైనా సరే..” కుంటి శీనయయ్ ఎవెరెంత బతిమాలినా
ఇరవైకి పైన ఎకక్నియయ్లేదు.
అదద్రికి చేరే వరకూ ఆకాశం లో అకక్డకక్డ మబుబ్లు తపప్ ఏ పర్మాదం కనిపించ లేదు.
“ఏందో నయాయ్.. ఈ రేడియో.. వాతవరణ ఆఫీసోలల్ంటూ ఊదరగొటేట్సాత్రు. అకక్డెకక్డో అసాస్ం దగగ్ర గాలులు విపరీతం అయితే
మదిద్లో మనకి వారిన్ంగులే వారిన్ంగులు. ఇటాట్ కూచుంటే నెలకి పదేనోర్జులు ఇళళ్లోల్నే కూసోవాల. మనకి బతుకెటాట్ ఎలుత్ంది? మా నాయన
ఆ మాట పటుట్కుని రానంటే రానంటాడు.” నారాయడు బాధంతా శీనయయ్ దగగ్ర వెళళ్ బోసుకునాన్డు.
“లేదనాన్! ఎందుకో కిటట్మమ్ తీరులో తేడా ఉంది. పైకి బానే ఉంది కానీ.. పడవ కటట్ం మీద నడుసాత్ ఉంది. ఇంకో
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టిర్పెప్యయ్గలేన్మో. అ తరావ్త కటేట్సి ఇంటికెళిళ్ పోతా.” శీనయయ్ కేసి వింతగా చూశాడు నారాయడు.
PPP
టౌనోల్ గుంపులు గుంపులుగా రేడియోలో వారత్ల గురించే చెపుప్కుంటునాన్రు.
మలల్యయ్ ఇంక మాటాల్డడ్ం మానేశాడు.
“రాతెటుట్ంటే అటట్గే జరుగుదిద్. మన సేతిలో ఏవుంది. నా చుటట్లే ఇంత వరకు తెచాచ్యి. దానిగురించి ఇపుప్డనుకుని ఏం లాభం..
“ పడవెకక్గానే పెళాళ్ం దగగ్ర మొతుత్కుని ఆ పైనుంచీ నోరు మూసేశాడు.
ఎందుకో జాలమమ్కి కూడా గుండె గుబులుగానే ఉంది.
టౌనోల్ పరిసిథ్తి చూశాక నారాయడికూక్డా కాసత్ గుబులేసింది. అయినా బింకం వదలకుండా ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్డు తలిల్నీ
తండిర్నీ, రెండు రికాష్లోల్. ఈ సారి రేడియో వారత్లు నిజవవుతాయేమో! నారాయడికి అనుమానం వేసింది.
ఆసుపతిర్లో సీరియస కేసులు తపప్ చూడటేల్దు. చినన్ చినన్ సమసయ్లునన్ అవుట పేషంటల్ందరీన్ తుఫాను హెచచ్రికలు చూసుకుని
మళీళ్ రమమ్ని పంపేసుత్నాన్రు. సూక్ళళ్నిన్ంటికీ మూడు రోజులు సెలవలిచేచ్శారు.
మలల్యయ్ని కూడా.. దగుగ్ తగగ్డానికేదో సిరప ఇచిచ్ నాలుగు రోజులయాయ్క రమమ్నాన్రు.
“మీరు సొంతంగా రోగాలు తెచుచ్కుని ఆసప్తుర్ల చుటూట్ తిరుగుతారు.. ఏం వయ్సనాలయాయ్ ఇవి?” ఆ డాకట్ర, చుటట్లు ముపైఫ్
ఏళుళ్గా కాలిచ్నందుకు చీవాటేల్శాడు. హాసిప్టల నుంచి బయటకు రాగానే మొతత్ం అంతా చీకటై పోయింది.
“అపుప్డే రాతర్యిపోయింది.. టైమెంతయిందిరా నారాయడూ?” జాలమమ్ అడుగుతుంటే పకక్నునన్ వాళెళ్వరో అనాన్రు..
“అంతా కారు మబుబ్లు కమేమ్శాయమామ్! పగలు పనెన్ండయింది. తొందరగా ఇంటి కెళిళ్పోండి.
అంతలో.. విపరీత మైన వేగంతో గాలులు వీయడం మొదలెటాట్యి. మబుబ్లనీన్ సముదర్ం కేసి దూసుకునెళిళ్ పోతుంటే..
ఎకక్డున్ంచో కొతత్ మబుబ్లు చేరిపోతునాన్యి. ఏ క్షణానైన్నా వరష్ం మొదలవచుచ్. అదీ కుంభ వృషేట్..
“ఏం చేతాత్ం. మా అతాత్రింటికెలాద్ం. ఇయాయ్ల ఇంటికెలేల్టుట్ లేదు. పడవలెలత్యయ్ని నాకనిపించటంలా. నేనింకా హుసేస్ను చెపిప్న
రెడీమేడ షాపు కెలాద్వనుకునాన్. అది కూడా చూసుకుని రేపెలాద్ం. మా అతాత్రు ఏవనుకోరేల్.” నారాయడు అంటుంటే మలల్యయ్ మొహం పకక్కి
తిపేప్శాడు.
“అవునాన్యినా.. నువువ్ చెపాత్నే ఉండావు. నే యినిపించుకోలా. అటట్ని సాధిసాత్వా ఏంది? ఇటాట్ంటివి మనకి పర్తీ ఏడూ మావూలే
కదనుకునాన్. ఇపప్టికైతే ఏదోటి సెయాయ్లి కదా! పదండి.”
బాబయయ్ వీధిలోనే ఎదురయాయ్డు.
“వచాచ్రా! ఇపుప్డే అనుకుంటానాన్ం. ఈ తుఫాను బీభతస్ంగా వసుత్ందంట. అనిన్ పకక్లా నీళేళ్ కదా.. మీ లంక ఏమవుదోద్ అని
భయపడాత్ ఉనాన్ం. మంచి పని చేశారు. అమామ్యేది? సాంబా..” వీధి వాకిటోల్కి చూసూత్ అరిచాడు.
నాలికక్రుచుకునాన్డు నారాయడు. ఈ సంగతి ఊహించలేదతను. వెంకటలకిష్నీ, సాంబడినీ తీసుకు రాలేదంటే ఏమంటారో.. ఏం
సమాధానం చెపాప్లీ? మలల్యేయ్ ఆదుకునాన్డపుప్డు.
“మేం బయలేద్రేపప్టికి బానే ఉంది బావా! ఇకక్డికొచాచ్కే తెలిసింది.. అనీన్ కటేట్శారని. ఆసుపతిర్లో కూడా సరిగాగ్ సూడటంలా.
రికాష్లు, బసుస్లు ఏవీ నడవటంలా. ఇంక మేవు తపప్ని సరై ఇకక్డికి మీ ఇంటికి వచాచ్ం. వెంకటలకిష్ పాలెం లోనే ఉంది. రేపొప్దుద్నేన్ ఫసుట్
నావ కెలిల్పోతం.” సిగుగ్ విడిచి అడిగినటుల్ అడిగాడు. అవుసరం మరి.. తపప్దు.
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అపప్టికే వాన మొదలయింది. పెంకుటిలేల్మో చూరల్ మీంచి ధారలు పడుతూ.. పంచలనీన్ తడిసి పోతునాన్యి. అందరూ
నడిమింటిలోకి చేరారు.
“ఫరేల్దు బావా! కాపోతే.. అందరం ఒక చోటుంటే బాగుండేదేమో అని. అంతే కానీ మిమమ్లిన్ రావదద్నీ, ఉండదద్నీ కాదు. కాళుళ్
కడుకోక్టానికి నీళుళ్ పటర్ండిరా..” అరవగానే తనకే నవొవ్చిచ్ంది. వాన ఉధృతం పెరిగి ఊరూ వాడా ఏకమయేయ్టుల్ పడుతోంది. వరండా
చివరికి వెళేత్ చాలు.. కాళేళ్ం ఖరమ్, ఒళల్ంతా కడిగేసుకోవచుచ్.
మాటా మంతీ లేకుండా కూరుచ్నాన్రందరూ.
హాలోల్ ఉనన్ రేడియో బరబర మంటోంది. అందరు దాని చుటూట్ చేరారు. పెదద్యయ్ భారయ్, పెసరపపేప్సి పపుప్ప్లుసు.. అనన్ం
వండుతోంది. ఆ వాసనలకి మలల్యయ్కి డొకక్ లోంచీ ఆకలి నొపుప్లు మొదలయాయ్యి. అడగటానికి మొహమాటం. వెంకటలకిష్ కటిట్చిచ్న
అనన్ం తినటానికి టైమూ లేదు.. మనసూ లేదు. ఆసుపతిర్ దగగ్రే అడుకుక్నే పిలల్లకిచేచ్సింది జాలమమ్. కోడలీన్, పిలల్డినీ వదిలేసి రావడం
బుదిధ్లేని పనే! వియయ్ంకుడు నొచుచ్కునాన్డంటే నొచుచ్కోడూ మరి. పెదద్వాడే అయినా కూడా కొడుకు మాట వినడం బుదిధ్ తకుక్క్వ పనే. రాను
పొమమ్ంటే ఏం చేసే వాడేంటి..
నారాయడు కూడా అటాల్గే బాధ పడుతునాన్డు. వరష్ం జోరు బాగా ఎకుక్వయింది. గదులోల్ పెంకులోల్ంచి కురుసోత్ంది. నడిమిలుల్
మాతర్ం ఆ మధయ్ని పెంకులు తిరగేయించడంతో కురవటేల్దు.
“పిలల్లేరీ?” నారాయడు హీనసవ్రంతో అడిగాడు.
“చినన్యయ్, భారయ్ అతాత్రింటికెళాళ్రు. మనవడు కూడా.. చెలిల్తో యెలాత్నని పేచీపెటిట్ వెళాళ్డు. ఆళెళ్టుట్నాన్రో! అందరూ ఒక
దగగ్రుంటే అదో దారి.” బాబయయ్ విచారంగా అనాన్డు.
“అయితే.. పెదోద్ళళ్ంతా ఒక దగగ్ర, పిలల్లు వేరే దగగ్రా చికుక్ పడి పోయారనన్మాట. ఈ వాన ఎపప్టికి తగుగ్తుందో.. తగాగ్క కూడా
రాదారి ఎటుట్ంటాదో!” మలల్యయ్ సవ్గతంగా అనాన్డు.. గటిట్గానే.
“మామా! అనాన్లు పెటేట్సాత్. రండి.” పెదద్యయ్ భారయ్ అందరికీ వరుసగా అరటాకులేసి వడిడ్ంచింది. కంచాలవీ అంటే మళీళ్
కడగాలి.. బైటికెళాళ్లి.
ఆకలి, ఇంకేమీ అలోచించడానికి తావియయ్లేదు. అపప్టికే సాయంతర్ం నాలుగు దాటింది. కానీ అరధ్రాతిర్లా ఉంది చీకటి. కరెంటు
ఎపుప్డో పోయింది. కొవొవ్తుత్లు అయిపోయి చాలా సేపయింది.. దేవుడి గూడులో వెలిగించిన వతుత్ల దీపాల వెలుతురే దికక్యింది.
“అందుకే నేను హరికేన లాంతరు పెటుట్కుందావంటా. ఈ కరెంట దీపాలనెవడు నమమ్గలడు? అమామ్య! నూననాన్ ఉందా
ఇంటోల్.. లేదంటే చీకటోల్ రాంభజనే!” బాబయయ్ ఆందోళన కపిప్ పుచుచ్ కోవడానికి ఏదో మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు.
అందరూ తినాన్క, పెదద్యయ్ పెళాళ్ం పిలల్డిని తలుచుకుంటూ తినాన్నని పించింది. అనీన్ సరేద్సి.. చూరు నీళళ్తోనే గినెన్లు తొలిచేసి,
ముణగ దీసుకుని కూరుచ్నాన్రందరూ.
“ఎవరైనా ఒంటేలుకాక్నీ, బైరూబ్మికాక్నీ యెలాల్లంటే.. ఆ మూల గదిలోకెలిల్పోడవే. అకక్డ తూవుంది.. ఇలుల్ కడిగినపుప్డు అనిన్
నీళూళ్ పోటానికని పెటిట్ంచాం. ఆలోచించకండి. నేనైతే కునుకు తీసత్నాన్.” బాబయయ్ చాప పరచుకుని బొంతొకటి కపేప్సుకునాన్డు. మిగిలిన
అందరూ మాటా పలుకూ లేకుండా క్షణ క్షణానికీ పెరిగిపోతునన్ వాన చూసూత్ ఉండిపోయారు.
PPP
పాలెంలో ఇంకా భీభతస్ంగా ఉంది. అకక్డ కూడా మధాయ్నిన్ంచీ చీకటి పడిపోయింది. సాంబడికి అనన్ం పెటిట్, తను కూడా తిని,
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పడమటింటోల్కి వెళిళ్ంది వెంకటలకిష్, తూరుపింటికి తాళం పెటిట్.
విపరీతమైన గాలులు.. భీకర వరష్ం. దానికి సాయం రేకులు. వాటి మీద దడ దడా ఉనన్ దానికంటే పది రెటుల్ ఎకుక్వ శబద్ం,
గుండెలోల్ కొడుతునన్టేల్ ఉంది. ఎకక్డో పిడుగు పడినటుల్ంది.. బర్హామ్ండం బదద్లయేయ్ చపుప్డు. గటిట్గా అరుసూత్ సాంబడు తలిల్ని కరుచుకు
పోయాడు. వెంకటలకిష్కి కూడా చాలా భయం వేసింది.
“నువవ్నాన్ చెపప్మామ్! ఇవేళ వదద్ని. ఇంకొకరోజు వెళల్చుచ్ ఆసుపతిర్కి..” మలల్యయ్ మాటలు చెవులోల్ వినిపిసుత్నన్టేల్ ఉనాన్యి.
ఇదేనా పర్ళయం అంటే.. పర్పంచం మునిగిపోతుందా? అంతమైపోతుందా? వెంకటలకిష్కి కళళ్లోల్ నీళుళ్ ధారలాల్ కారుతునాన్యి.
తలెతిత్ చూసింది. రేకులు కదులుతునన్టల్నిపించాయి. వెంటనే తలుపు తీసుకుని, తాళం కూడా పెటట్కుండా, దగగ్రగా వేసి, విసురుగా వచేచ్
జలుల్లోల్ంచి తూరుపింటికి వెళిళ్ంది. తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళేళ్ సరికి.. ఏముంది? గుండె ఆగినటల్యింది.
మధయ్ వేలంత లావు వాన ధారలు, నాలుగయిదు చోటల్ కురుసుత్నాన్యి, ఇంటోల్ కూడా. గబగబా బకెటుల్, గినెన్లు పెటిట్ంది. వాన
పడని చోట, ఒక మూల, నేలమీద ఉనన్ బొంతలోల్ సగం పరచి, సగం కపుప్కుని కూరుచ్నాన్రు తలీల్ కొడుకూ.. అయినా కూడా వణికి పోతూ!
సగం భయం తో, సగం చలికి.
అటాల్.. కళుళ్ తెరుచుకునే కూరుచ్ంది వెంకటలకిష్.
సాంబడు మాతర్ం అమమ్ రక్షణలో ఉనాన్నని ధైరయ్మో ఏమో.. నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. ఎంత టైమ అయిందో! ఊరోల్
అంతా ఎటాల్ ఉనాన్రో? కనీసం పకిక్ంటికి వెళళ్టానికి కూడా లేదు. అసస్లు కదలడానికే లేనటుల్ ఉంది.
“కనీసం నారాయడు, అతత్, మామ బాగా ఉండుంటారు. ఆళెళ్ళళ్టం మంచిదే అయిందేమో! ఉంటే అందరు సమాధి
అయిపోయుండే వారేమో!” తలుచుకుంటూ.. గడగడ వణుకుతూ.. కొంచెం సేపటికి తుఫాను భీభతస్ం పెరిగింది. ఆకాశం
బదద్లైపోతుందేమో! పార్ణాలు అరచేతులోల్ పెటుట్కుని కూరుచ్ంది వెంకటలకిష్.
ఎకక్డో మంటలు రేగుతునన్టుల్.. పిడుగులు పడుతునన్టుల్.. అదంతా తన ఊహా నిజమా? వాన, మంటలు ఒకేసారి ఎటాల్
వసాత్యి? మనసు మొదుద్బారి పోయింది. గాలి వృకాష్లను వేళళ్తో సహా లేపుతానంటూ వీసోత్ంది.. భయంకరంగా. సరిగాగ్ అపుప్డే,
పడమటింటి మీది రేకులు రెండు లేచి శరవేగంతో తూరుపింటి మీద పడి ముందుకి ఒరిగిపోయాయి.
ఢాం… ఢాం. ఫెళ.. ఫెళ. చెవులు భరించలేనంత చపుప్డు. అయిపోయింది. తనూ, సాంబడూ భూసాథ్పితం అయిపోతునాన్రు.
కనీసం తమ వాళుళ్ వచిచ్నపుప్డు.. శవాలనాన్ దొరుకుతాయా? సప్ృహ తపిప్ పడిపోయింది వెంకటలకిష్.
కొంచెం సేపటికే గాలి వాలు మారింది.. దానితో పాటుగా.. వాన కూడా. విచితర్ంగా, పాలెంలో రెండు గంటలోల్ తుఫాను దాడి
తగిగ్పోయి, చిరుజలుల్లు మాతర్ం కురవ సాగాయి.
PPP
“అమామ్! అమామ్!” సాంబడు తటిట్ లేపుతుంటే మెలకువొచిచ్ంది వెంకటలకిష్కి.
“ఏమయిందీ? తనూ, సాంబడూ బానే ఉనాన్రా? బతికే ఉనాన్రా? ఇదంతా నిజమేనా? ఆ కాళరాతిర్ గడిచి పోయిందా?”
వెంకటలకిష్ నెమమ్దిగా లేచింది. పాలెం ఎటాట్ ఉందో.. వాకిలి తలుపు తియయ్బోయింది. తలుపులు బిగుసుకు పోయాయి. అంతే కాదు.. ఏదో
తలుపుకి అడడ్ంగా పడి, అడుడ్కు పోయినటుల్ తెలుసోత్ంది.
“అమామ్! ఆకలైతాందే. నానాన్, తాతయయ్, నానన్మమ్ రాలేదా? వాన తగిగ్ందా?” సాంబడు పర్శన్లు సంధిసూత్నే ఉనాన్డు. ముందుగా
నినన్టి అనన్ం కొంచెం ఉంటే వాడికి పెటిట్ంది. తనకీ ఆకలేసోత్ంది. ఏదో ఒకటి తినాలి.. అసస్లు టైమెంతయిందో!
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దొడిడ్ వాకిలి తలుపు తీసింది. అది వెంటనే తెరుచుకుంది. దొడోల్ ఉనన్ చెటల్నీన్ నేల మటట్ం అయిపోయాయి. గోలెం మాతర్మే కాదు..
అకక్డునన్ బకెటుల్, ముంతలూ అనీన్ నీళళ్తో నిండిపోయాయి. అంతేనా.. అసలు పెరడు మొతత్ం మోకాలోల్తు నీళళ్లో ఉంది. కళళ్లోల్ నీళుళ్
రాబోయి ఆగిపోయాయి వెంకటలకిష్కి. ముందు ముందు వాటి అవసరం చాలా ఉంటుందనేమో!
ఇంటి చుటూట్ జాగర్తత్గా గోడలు పటుట్కుని తిరిగి వాకిటోల్కి వెళిళ్ంది. పడమటింటి రేకులు తూరుపింటి ముందు పాతుకు
పోయునాన్యి. అవే వీధి వాకిలి తియయ్కుండా అడుడ్కునాన్యి. పడమటింటి గోడలుకూడా సగం నాని ముటుట్కుంటే కూలిపోయేటుల్నాన్యి.
తనూ, నారాయడూ ఎంత కషట్పడి ఆ ఇలుల్ కటాట్రో.. ఒకక్ క్షణం కళళ్ ముందు మెదిలింది.
నారాయడు చెపిప్ంది నిజమేనేమో! అసలా ఇలుల్కటట్కుండా ఉంటే.. ఎటాల్ ఉండేదో? వెనున్లోంచీ వణుకొచిచ్ంది వెంకటలకిష్కి.
ఇంతేనా జీవితం అంటే..మూడు సంవతస్రాలు కూడ అవలేదు.. ఎంత పేర్మతో కటుట్ కునాన్రా ఇలుల్? అంతలో ఆశలనీన్ ఎటాల్ తలకిందులై
పోయాయి? ఇంటోల్ ఉనన్ తిండి గింజలు కూడ తడిసిపోయాయి. నారాయడు వాళొళ్చాచ్క కానీ ఏం చెయాయ్లో తెలీదు. వాళొళ్చేచ్ సరికి ఎంత
కాలం పడుతుందో!
పడిపోయిన తడికల గేటు మీద నుంచి దాటుకుంటూ ఊరోల్కి బయలు దేరింది. సాంబడు ఎంత భయ పడాడ్డో కానీ.. నోరు
విపప్కుండా చూసుత్నాన్డు, కళుళ్ పెదద్వి చేసి.
పాలెంలో మరీ ఎకుక్వ విధవ్ంసం జరకుక్ండా తుఫాను దారి మారుచ్కుంది. భయ పడుతూ, ఏం చూడ వలసి వసుత్ందో అని
బెదురుతూ.. ఒకొక్కక్ళేళ్ ఇళళ్లోల్ంచి బయటికి వసుత్నాన్రు. పూరి గుడిసెలు అడర్స లేకుండా మాయం అయిపోయాయి. అందులో ఉనన్
వాళళ్ంతా వాన బాగా పెరగక ముందే సూక్లు బిలిడ్ంగ లోకి మారి పోయారు.
కరంటు సత్ంభాలు, టార్నస్ ఫారమ్రుల్ ఎపుప్డో కూలి పోయాయి. నడుసుత్నన్ వెంకటలకిష్ కాళళ్కి ఏదో తటుట్కుని, ముందుకు పడ
బోయి ఆపుకుంది. ఏంటా అని చూసేత్.. పకిక్ంటి వాళళ్ బరెర్. అంతెతుత్ సత్ంభం మీద పడి.. చచిచ్ పడుంది. చూడగానే భళుళ్న వాంతి
చేసుకుంది.
“అమామ్! ఇంటి కెలిల్ పోదామమామ్!” సాంబడు ఏడుసూత్ అడిగాడు.
“అటట్గే పోదాం. రేవు దగగ్రకెళిళ్ చూదాద్మా? నానన్ వాళుళ్ వసుత్నాన్రేమో! ఇంటి కెళిళ్ పోదామా?” అభం శుభం తెలియని
పిలల్వాడికి ఆ భీభతస్ం చూపించడం ఇషట్ం లేకపోయినా తపప్దు. ఎకక్డొదిలిపెడుతుంది? నారాయడూ, అతత్మామల మాటెలా ఉనాన్..
ఒంటరిగా ఇంటోల్ ఉంటే పిచెచ్కిక్ పోయేటుల్ంది. అపుప్డుకాక పోయినా కొనిన్ గంటలయాయ్కయినా ఏదో తినాలి.. పార్ణం నిలుపుకోటానికి.
ఎకక్డి నుంచి వసుత్ంది? తన మాటెటాల్ ఉనాన్. పిలల్డి మాట?
అనీన్ పర్శన్లే.. జవాబు లేని పర్శన్లు.
“వెంకటలకీష్.. వెంకట లచీమ్..” ఎవరిదో కంఠం.. నూతిలోంచి వసుత్నన్టుల్గా.
అటూ ఇటూ తిరిగి చూసింది. నుయియ్ కాదుగానీ, నూతి లాంటి గొయియ్. షావుకారు తన పెరటోల్ ఎతుత్ చేసుకోడానికి రోడుడ్ పకక్న
మటిట్ తవేవ్సి తీసుకు పోయాడు.. అడిగే వారెవరునాన్రని! ఊళోళ్ నూటికి తొంభై తొమిమ్ది మందికి అతను అపుప్లిచాచ్డు. ఎవరూ ఏం చేసినా
అడగరనే ధీమా..
సరిగాగ్ అదే గోతిలో భుజాల వరకూ నీళళ్లోల్ దిగి ఉనాన్డు. బైటికి రాలేక. మరి అతని కుటుంబం ఏమయిందా అని చూసింది.
ఎకక్డా ఎవరూ కనిపించలేదు. అందరూ కటట్ కటుట్కుని ఎకక్డి కెళిళ్ పోయారో!
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“ననున్ పైకి లాగవా వెంకటలకీష్! చలికి చచిచ్ పోతునాన్..” వణుకుతునన్ గొంతు.. మాట సప్షట్ంగా లేదు.
వెంకటలకిష్ చుటూట్ చూసింది. రోడుడ్ మీదనే అడడ్ంగా పడుంది ఒక చెటుట్ కొమమ్ వేరే కొమమ్లోల్ చికుక్కుని. కషట్పడి దానిన్ తీసి.. ఒక
చివర షావుకారు కిచిచ్, ఇంకొక చివర తను పటుట్కుని, పడి పోకుండా నిలిచి ఉనన్ చెటుట్ నానుకుని నిలుచుంది. షావుకారు కొమమ్ని పటుట్కుని
పైకి రావడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. అడుగు ముందు కేసేత్, అరడుగు కింది కెళిళ్ పోతునాన్డు. వెంకటలకిష్కి తను కూడా ఆ గోతిలో పడి
పోతానేమో అని భయం వేసింది.
ఎటాల్గయితేనేం షావుకారు బైటికొచాచ్డు.. ఆయాస పడుతూ. వెంకటలకిష్కి ఊపిరాగి పోతుందేమో అని భయం వేసింది. చేతులు,
నడుం లాగేసుత్నాన్యి. ఆ క్షణంలో తన నగకి సగం

డబేబ్ ఇచాచ్డనన్ సంగతి గురుత్ రాలేదు. ఆపదలో ఉనాన్డు తోటి మానవుడు. తనకి

వీలయినంత వరకూ సాయం చెయాయ్లి.. అదొకక్టే మనసులో ఉంది. తోటి జీవరాశి మీద మనిషికి ఉనన్ పేర్మే ఎనిన్ రకాల దురామ్రాగ్లు
చేసినా, మానవాళి మన గలుగుతోంది.
“వెంకటలకీష్! నారాయడు వాళుళ్ రాలేదా ఇంకా?”
“రాలేదు.. టౌనోల్ చికక్డి పోయారేవో కానీ.. మీరెటాల్ పడిపోయారు గోతిలో?”
“మా వోళళ్ంతా రేవు దగగ్రకెళాళ్రు. అనన్ం పొటాల్లవీ ఇసాత్రని. తుఫానొచిచ్నపుప్డు, బియయ్ం బసాత్లు, పపుప్లు అవీ కూడా ఇసాత్రు
కదా! నేనే యెలల్మనాన్! మధయ్లో కాలు జారి గోతిలో పడిపోయా. నేనెటాట్గో పైకొసాత్లే అని ఆళళ్నెలల్మనాన్.”
వెంకటలకిష్కి తిపుప్కోలేనంత ఆశచ్రయ్మేసింది. ఆ గొయియ్, ఎంత లోతుందో తెలీదు.. వానకి నాని నాని ఊబి లాగ కూడ
అయిపోయుండచుచ్. ఒక వేళ తియయ్డానికి ఎవవ్రూ రాకపోతే ఏం చేసేవాడు? బియయ్ం పపుప్లు అవీ అంత ముఖయ్మా? చెకుక్ చెదరని తన
కొటోల్ సరుకుండే ఉంటుంది.
అదే అడిగింది షావుకారిని.
“నువొవ్చిచ్ తీశావా లేదా? ఆయురాద్యం ఉందనుకో ఎవరో ఒకరు వసాత్రు. లేదూ.. మా వోళుళ్ పది మందీ వచిచ్ పైకి లాగినా
రాలేను.” షావుకారి వేదాంతానికి నవావ్లో ఏడవాలో తెలియలేదు వెంకటలకిష్కి.
కానీ ఒకక్టి మాతర్ం తెలిసింది. ఆయురాద్యం ఉంటే ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నైనా నిలదొకుక్ కోవచుచ్. లేకపోతే.. రాజ భవనాలూ,
హంస తూలికా తలాప్లూ, వంది మాగధుల సేవలూ ఏవీ కాపాడ లేవు, బతికించ లేవు.
“ఈ షావుకారికి ఇంకా ఇంకా పర్జలని మోసం చేసి, కిందా మీదా పెటిట్ దోచుకునే గీత ఉంది. అందుకే.. అంత భయంకరమైన
తుఫానులో, గోతిలో నీళల్లో,ల్ కలువ పువువ్లా నిటారుగా నిలుచునాన్డు. ఎటువంటి మనుషులు?” ఆలోచిసుత్ంటే వెంకటలకిష్కి మనసంతా
కలచి వేసినటల్యింది.
“పద వెంకటలచీమ్.. రేవు దగగ్ర కెళాద్ం. అకక్డేమవుతోందో.. ఎవరైనా మినిసట్రో, యమెమ్లేయ్నో వసుత్నాన్రో లేదో.. అనీన్
కనుకుక్ందాం.” షావుకారుతో రేవు దగగ్ర కెళాళ్రు వెంకటలకీష్, సాంబడూ.
రేవెకక్డా? కనిపించదే! ఒక కిలోమీటరు ముందుగానే ఉధృతంగా పారుతునన్ కిటట్మమ్.. ఎంత మోటారునాన్ పడవలిన్ అందులో
నడిపించే సాహసం చెయయ్గల మొనగాళెళ్వరుంటారు.. అపుప్డే ఊరోల్ వాళళ్ంతా అకక్డునన్ గుటట్ మీదికి చేరుతునాన్రు. షావుకారి కుటుంబం
అంతా అకక్డే ఉంది.
పకాక్గా ఉనన్ సూక్లు భవనం ఇంచుమించు రేవుకి దగగ్రగా వచేచ్సింది. అందులోనే తల దాచుకునాన్రు, తమ గుడిసెలనీన్
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కొటుట్కు పోయిన వాళుళ్. షావుకారు ఊహించినటుల్ ఎవరెవరో వచిచ్ అకక్డ తిండి సరుకులు పంచి పెటేట్టుల్ లేదు పరిసిథ్తి. నర మానవుడెవడూ
నది జోలికి వెళళ్లేరు ఆ సమయంలో.
పెంకుటిళుళ్ కూడా.. గోడలే మిగిలాయి. ఇళళ్లోల్ ఉనన్ సరుకులు, బటట్లు, అనీన్ ముదద్లే!
ముందునన్ది ఆహార సమసయ్. పాలెంలో మనుషులంతా బతికే ఉనాన్రు. రాతిర్ నుంచీ ఏదైనా తినాన్రో లేదో అనుమానమే. అపప్టి
వరకూ పార్ణ భయంతో బిగుసుకు పోయునాన్రు కానీ.. ఎంత సేపు ఉండగలరు?
పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే షావుకారుకి దడ మొదలయింది. ఊరు మొతత్ం మీద అతని కొటుట్, ఇలుల్, సూక్లు భవనం మాతర్ం చెకుక్
చెదరకుండా ఉనాన్యి. ఇపుప్డు.. వీళళ్ందరికీ తిండీ తిపప్లూ.. ఎటాట్?

PPP

“వెంకటలకీష్! ఇకక్డునాన్వా? ఊరంతా యెతికొసత్నాన్ నీ కోసం. నీ వోళెళ్కక్డునాన్రో రేపు తెలుసాత్దంట. దా.. అనన్ం తిందాం.
మూడు రోజులయింది తిండి తిని. శోషొచిచ్ పడిపోతావు.” పకిక్ంటామె పిలిచింది.
శూనయ్ం లోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసింది వెంకటలకిష్. సాంబడు అమమ్ పకక్నే, ఆనుకుని కూరుచ్నాన్డు.. ఆకలేసుత్నాన్ అడకుక్ండా!
“నారాయడు వాళొళ్చేచ్ సరికి నువు పేనాలతో ఉండాలా లేదా? ఉనాన్ లేచెలిల్ నాలుగు ముకక్లు మాటాడాలా వదాద్?”
అయినా ఉలుకూ పలుకూ లేదు. సాంబడికి ఆవిడే తినిపించసాగింది, చినన్ డబాబ్లో తెచిచ్.
ఉపెప్నొచిచ్ రెండోర్జులయింది. మొదటి రోజు ఎవరికీ తిండీ తిపప్లూ లేవు. పర్భుతవ్ం పొటాల్లు పంపుతుందనాన్రు. అందరూ ఒడుడ్
దగగ్రోల్ ఉనన్ గుటట్ మీద కూరుచ్ని ఎదురు చూశారు. నీరు కూడా దిగుతోంది. లంకకీ బైటి పర్పంచానికీ లంకె లేదు. కరెంటు మొదలే లేదు.
చంటి పిలల్లు గోలెడుతుంటే, తడీ పొడి బియయ్ం అందరిళళ్లోల్నూ వెతికి, కిరసనాయిలు సౌట్లమీద కాసత్ గంజి కాచి పోశారు. పశువులనీన్ కటుల్
తెంచుకుని పారిపోయాయి.
ఆ రోజు చాలా మంది గుటట్ మీదే కూరుచ్ని కళుళ్ కాయలు కాచేలా రేవుకేసి, ఆకాశం కేసి చూసుత్నాన్రు. కడుపులు డొకక్లకంటుకు
పోయాయి.
కొంత మంది ఓపికునన్ వాళుళ్, ఊళోళ్ దారికడడ్ంగా పడునన్ చెటూల్ అవీ పకక్కి తీసి నడవడానికి తోవ చేసుత్నాన్రు. మరి కొందరు
ఎవరింటోల్ నైనా.. ఏవైనా సరుకులు తడవకుండా ఉనాన్యేమో చూడాడ్నికెళాళ్రు.
అంతలో కమమ్టి అనన్ం ఉడుకుతునన్ వాసన, పపుప్లుసు వాసన ఊరంతా వాయ్పించింది.
అందరూ ఆశచ్రయ్ంతో లేచారు. ఎకక్డున్ంచి? షావుకారింటోల్ వండుకుంటునాన్రేమో! ఒకేసారి నీరసంతో కూలబడి పోయారు.
షావుకారి ఇలుల్ చాలా పెదద్ది. అందులోనే చాలా సరుకులు దాచి పెడతాడు, సంవతస్రం పొడుగునా కొటోల్ అమమ్టానికి. పెదద్ సావిడిలో కటెట్లు
కూడా ఉంటాయి. కానీ పిలిల్కి కూడా ఒక ముదద్ పడెయయ్డు. వీలైనంత అందరి దగగ్రా తీసుకోడానికే పర్యతిన్సాత్డు. ధరమ్ వడీడ్ ఇసాత్డు,
ఎవరైనా తన దగగ్ర డబుబ్ దాచుకుంటే.
షావుకారింటోల్ వండుకుంటుంటే ఆశచ్రయ్వేముంది? గుటట్ మీద కూరుచ్నన్ కొంత మందికి మాతర్ం కోపంతో కళెళ్రర్ బడాడ్యి.
ఊరందరికీ పసుత్లతో పార్ణాలు పోయేటుల్ంటే వాళుళ్ మాతర్ం విందులా? చుటూట్తా వెతికి నటుల్ చూశారు.
ఉనాన్యి.. వాళళ్కాక్వలసిన కరర్లు. ఎకక్డ పడితే అకక్డ. చెటల్ కొమమ్లు బోలెడు విరిగి పడిపోయిన వునాన్యి. ఒకరి కొకరు సైగ
చేసుకుంటునాన్రు.
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అంతలో..
షావుకారు దగగ్ర పని చేసే కురార్డొచాచ్డు పరు గెతుత్కుంటూ.
“మిమమ్లన్ందరినీ అమమ్గారు రమమ్ంటనాన్రు. అందరూ వచెచ్యయ్ండి. అనన్వెడతారంట.” నమమ్ బుదిధ్ కాలేదెవరికీ! నెమమ్దిగా
నడుచుకుంటూ వెళాళ్రు.
“తవ్రగా రండార్. వేడి వేడిగా తిందాము. వాన తగిగ్నా చలిగాలి తగగ్ లేదు. ఇటాట్ పొయియ్ మీదినుంచి దింపుతే అటాట్ చలల్గా
అయిపోతాంది. పులుసనన్ం ఊదుకుంటూ తింటేనే మజా.” బొంగురు గొంతుతో వాకిటోల్నే నిలబడి షావుకారు పిలుసుత్ంటే అటాల్ నిలబడి
పోయారు జనం.
“నేనేరా! నే మాతర్ం మడిసిని కానా? నా వాయ్పారంలో జాగర్తత్గా ఉంటా. వెంకటలచిచ్మి ననున్ గోతి లోంచి బైటికి తియయ్కపోతే
మీతో మాటాల్డతా ఉండేవోడినే కాదు. ఒకరి కొకరు అవసరంలో సాయ పడకపోతే జనెమ్ందుకురా? ఇపుప్డు మీ కేవీ ఎటట్కుండా
చంపేశాననుకోండి.. ఇంక నా వాయ్పారం ఎవరితో చెయాయ్ల? రండి రండి ఉనన్ంత వరకూ మనం అందరం పేర్మతో పంచుకుందాం. ఆ పైన
ఆ భగమంతుడే ఉంటాడు.. బతికించినందుకు ఏదో చెయయ్క పోతాడా?”
షావుకారు భారయ్ కూడ బయటికి వచిచ్ ఆడవాళళ్ందరినీ పిలుచుకెళిళ్ంది.
లోపల పెదద్ మండువాలా ఉంది. అకక్డే గాడి పొయియ్ పెటిట్ గుండిగలోల్ అనన్ం వండారు. పెదద్ భాండీలోల్ పపుప్లుసు ఉడుకుతోంది.
గబగబా వెళిళ్ మొహాలు కడుకుక్ని, వీలైనంత భాగం ఒళుళ్ తడుపుకుని, భుజం మీదునన్ తుండు గుడడ్లతో తుడుచుకుని వరుసగా
కూరుచ్నాన్రు.
వటిట్ పపుప్లుసు అనన్మే.. కానీ అది అమృతంతో సమానం. పూరిత్గా సరిపోయిందా లేదా అనేది పర్శన్ కాదు. అందరూ కలిసి
కలబోసి తింటునన్ది. ఎవరికెంత ఉంది, ఎవరు ఏ కులం.. ఏ వృతిత్.. ఏమీ పటట్దు. ఆ సమయంలో జీవించి ఉనన్ వాళళ్ంతా ఒకే జాతి.
“వసుధైక కుటుంబం.”
షావుకారు, భారయ్ అందరూ తృపిత్గా తింటునాన్రా లేదా అని పేరు పేరునా పరికిసుత్నాన్రు. ఊరంతా షావుకారు కొటోల్నే కొనాలి ఏ
సరుకైనా.. అందుకే అందరి పేరూల్, వారి వారి కషట్ సుఖాలు కూడా తెలుసు. ఇదద్రి మొహాలోల్ను ఒక తృపిత్, ఒక వింత వెలుగు. అదే,
ఇవవ్టంలో ఉండే ఆనందం.. దానానిన్ సీవ్కరించే వాళుళ్ దేవుడితో సమానం.. “అభాయ్గతి సవ్యం విషుణ్..” అని అందుకే అంటారు.
ఇవవ్డానికి మనసునాన్, తీసుకునే వాళుళ్ లేకపోతే దానం చేసే అవకాశమే ఉండదు కదా!
ఇంకెవరైనా మిగిలారా అని చూసుత్ంటే, వెంకటలకిష్ గురుత్కొచిచ్ంది షావుకారుకి.
“అయోయ్.. వెంకటలచేమ్దరార్? ఎకక్డనాన్ పడిపోయిందేమో చూడండి. చినన్ సాంబడు కూడా.. “ గొడవ గొడవ పెటేట్సుత్ంటే
వెంకటలకిష్ వాళళ్ పకిక్ంటామె పరుగెతిత్ంది.. ఇందాగే గుటట్ దగగ్ర చూశానంటూ.
బలవంతంగా లేపి నడిపించింది వెంకటలకిష్ని, సాంబడిని. వెనకిక్ వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్నే నడుసోత్ంది వెంకటలకిష్.
షావుకారు, భారయ్ ఎదురొచిచ్ ఆపాయ్యంగా లోపలికి తీసుకెళాళ్రు.
“దామామ్! కాసత్ అనన్ం తిందాం. మిగిలిన వాళెళ్వరైనా ఉంటే మనందరం కలిసి తిందాం. వడిడ్ంచండి బాబూ కాసత్.” షావుకారు
అడగాగ్నే చకచకా విసత్ళుళ్ వేసేశారు.
వెంకటలకిష్ దూరంగా గోడకానుకుని కూరుచ్ంది.
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“అటట్యితే మేం కూడ తినం.” షావుకారు, భారయ్ లేవబోయారు. వెంకటలకిష్ అందరి వంకా చూసి, వచిచ్ కూరుచ్ంది.. గబగబా
తినేసి, రేవు దగగ్రకెళిళ్ పోవాలి. నారాయడొచేచ్ సమయానికి అకక్డుండాలి. అదే ఆమె ధేయ్యం.
PPP
నూలపాలెంలో నెమమ్దిగా జనం కోలుకుంటునాన్రు. విరిగి పడిపోయిన చెటల్కొమమ్లూ, తాటాకులు తెచిచ్, రాటలు పాతి గుడిసెలు
వేసుకుంటునాన్రు. ఉపెప్న వచిచ్ వారం అయింది. మోటారు బోటుల్ నడిపించడానికి రిపేరుల్ చేసుత్నాన్రు. లంగరు వెయయ్డానికి ఒడుడ్ దగగ్ర
వీలుగా చెయయ్డం.. నావలిన్ చిలుల్లేల్కుండా చెకక్లవీ దిటట్ంగా కొటట్డం.. అంతా యుదధ్ పార్తిపదికన నడుసోత్ంది.
ఆ పార్ంతాలోల్ ఉనన్ పలెల్లోల్ నూలపాలెంలోనే తకుక్వ విధవ్ంసం జరిగింది.
వెంకటలకిష్ వాళళ్ పకిక్ంటామె, సరసవ్తి తమ గుడిసే వేసుకుంటునన్పుప్డే వెంకటలకిష్ ఇలుల్ కూడా సరి చేసేటుల్ చూసింది.
పడమటింటి రేకులిన్ బయటికి లాగి, గోడలు గటిట్గా ఉనన్ తూరుపింటి మీద వేశారు. పడమటిలుల్ల్, గోడలనీన్ నానిపోయి కూలి పోయింది.
హెలికాపట్రల్ మీద సరుకులు తెచిచ్ దింపుతునాన్రు. మొదటోల్ అనన్ం పొటాల్లు, చినన్ పిలల్లకి పాలు అటాల్గే పడేశారు.
సరసవ్తి ఒకరోజు పరుగు పరుగున వచిచ్ంది.
“వెంకటలకీష్! పడవలు నడిపిసత్నాన్రంట. టౌను కెళాద్మా? మీ వాళళ్ందరి గురించీ తెలుసాత్దేమో. ముందుగా నీ వంటి
వాళల్నే తీసుకెళత్నాన్రంట. అంటే.. కుటుంబంలో వాళళ్ గురించి సంగతులేయీ తెలీని వాళళ్ని. అసలేమయిందో కనుకుక్ందాం. అందరూ బానే
ఉండుంటారేల్. లే పోతే ఈ పాటికే తెలిసేది కద..”
వెంకటలకిష్ గబగబా మొహం కడుకుక్ని తయారయి పోయింది.
ఊళోళ్ అందరి బలవంతంతో మనుషులోల్ పడింది వెంకటలకిష్. సత్బుగా
ద్ ఉండకుండా హెలికాపట్రోల్ంచి పడేసిన పేపరల్ని చదవడం,
మైకులోల్ంచి పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు చెపుత్నన్ వారత్లువినడం, వంట చేసి, సాంబడికి పెటిట్ తను తినడం.. మామూలుగా పర్వరిత్సోత్ంది.
ముఖయ్ంగా సరసవ్తి, బాగా ఆదుకుంటోంది. తను చెయయ్వలసిన పనికి ఆ పైవాడు తన తరఫున కొందరిని నియమిసాత్డు కాబోలు.
సరసవ్తి వాళాళ్యన కొనేన్ళళ్ కిర్తమే సముదర్ంలో చేపల వేటకెళిళ్ మునిగిపోయాడు. తుఫాను వసోత్ంది వెళొళ్దద్ని వారిన్ంగులిచిచ్నా
వినకుండా. ఇదద్రు కొడుకులీన్ తనే పెదద్ చేసింది, ఉనన్ రెండెకరాల మాగాణి దునున్ కుంటూ. ఇపుప్డిదద్రూ చేతికందొచాచ్రు. ఒకడు టౌనోల్
ఆటో నడుపుతాడు. ఉపెప్నొచిచ్న రోజు అమమ్ని చూడాడ్నికొచాచ్డు.. అందుకే, ఇదద్రు కొడుకులీన్ దగగ్ర పెటుట్కుని.. సరసవ్తి బెంగ లేకుండా
నలుగురికీ సాయం చేసోత్ంది.
వెంకటలకీష్, సరసవ్తీ, సాంబడూ, సరసవ్తి రెండో కొడుకూ రేవు దగగ్రికి వెళాళ్రు. దూరంగా టౌను కెళోత్నన్ బోటు కనిపిసోత్ంది.
అపప్టికే అకక్డి కొచిచ్న పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు కొందరు బలల్లేసుకుని కూరుచ్నాన్రు. ఆరఎసెస్స వాళుళ్ కూడా ఒడుడ్నే ఉండి వచిచ్న వాళల్
సందేహాలు తీరుసూత్, సూచనలిసుత్నాన్రు.
కూయ్లో వెంకటలకిష్ వంతు రాగానే వివరాలు రాసుకునాన్రు.
“మమమ్లిన్ టౌన కి తీసుకెళళ్రా? నా దగర డబుబ్లేం లేవు..” తన తండీర్, అనన్దముమ్ల వివరాలు, నారాయడు, మలల్యయ్,
జాలమమ్ల పేరుల్ ఇచాచ్క అడిగింది వెంకటలకిష్.
“తపప్కుండా తీసుకెళాత్మమామ్! ఉపెప్నలో నషట్పోయిన వారికి ముందుగా కొంత డబుబ్ ఇసోత్ంది పర్భుతవ్ం. అది మీకిసాత్ము.
అకక్డ మీ వాళల్ని వెతకటానికి కూడా వాలంటీరుల్ హెలప్ చేసాత్రు.” వివరాలు రాసుకునన్ ఒక ఉదోయ్గి అనాన్డు.
“మీ పుటిట్ంటి వాళుళ్ండేది ఎకక్డ?” ఆర యెసెస్స వాలంటీర అడిగాడు, ఒక పెదద్ నోట బుక తీసి.
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వెంకటలకిష్ చెపిప్ంది.
నోట బుక తీసి రాయబోయిన వాలంటీర, పకక్తని కేసి చూశాడు. అతను తల పంకించాడు. ఇంకొకతను సానుభూతితో చూశాడు
వెంకటలకిష్ని.
“మీ ఆయన, అతత్మామలు ఎకక్డికెళాళ్రు?”
“ఆసుపతిర్కని వెళాళ్రు. ఆ తరువాత ఏమయాయ్రో తెలీదు.” వణుకుతునన్ కంఠంతో చెపిప్ంది వెంకటలకిష్.
“ఎంతమందునాన్రు మొతత్ం?”
“ఇకక్డి నుంచెళిళ్న వాళుళ్ ముగుగ్రు. అతత్ ,మామ, నా పెనిమిటి. అకక్డ మా ఓళుళ్ ఐదుగురు పెదోద్ళుళ్, ఇదద్రు పిలల్లు.” ఈ
లెకక్లేంటి? బలల్లు, కురీచ్లాల్గ.. భయం భయంగా చూశారు వెంకటలకిష్ బృందం.
“మీరకక్డ కూరోచ్ండమామ్! వచేచ్ నావలో మిమమ్లిన్ పంపిసాత్ం, మా మనిషిని తోడిచిచ్. అకక్డ మీరు మీ వాళళ్ని కలవచుచ్.”
వాలంటీర మాటలకి సంతోషంతో విపాప్రింది, వెంకటలకిష్ మొహం.
‘మీ వాళళ్ని కలవచుచ్..’ అంటే బర్తికునన్టేల్గా? శరీరంలోకి ఎకక్డేల్ని శకీత్ వచిచ్ంది. వెంకటలకిష్ వెళిళ్ అకక్డునన్ కురీచ్లో
కూరుచ్ంది, సాంబడిని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కుని. వేదనంతా ఎవరో చేతోత్ తీసేసినటల్యిపోయింది.
సరసవ్తి ఇంక టౌనుకి వెళళ్కక్రేల్దులే అనుకుంది. వాలంటీరబాబ్యుంటాడు. అకక్డేమో వాళళ్ వాళళ్ని కలిసేసుత్ంది. ఇంకేం
భయం. అసస్లు వెంకటలకిష్ వెళళ్కపోతే వాళేళ్ వచేచ్సాత్రు కదా ఇవేళ రేపటోల్! వాళొళ్చేచ్ సరికి ఇకక్డ కాసత్ వండి వారిచ్ ఉంచచుచ్. ఎపుప్డు
తినుంటారో ఏమో.
వివరాలు రాసుకునన్ వాలంటీర ని పిలిచి తన ఆలోచన చెపిప్ంది.
“నిజమే నమామ్! వాళేళ్ వచేచ్సాత్రు. కానీ.. ఆ అమమ్ వెళేత్ బాగుంటుంది. వాళొళ్చేచ్ టైమ కి మీరు తయారు చెయయ్చుచ్ వంటలవీవ్.”
వాలంటీర మాటలు వింటుంటే ఏదో అనుమానం వేసింది సరసవ్తికి లోపలోల్పల. నిజంగానే అందరూ బర్తికునాన్రా?
అటాట్ంటపుప్డు తను కూడ వెళేత్ వెంకటలకిష్ కాసత్ ఆసరాగుంటుంది కదా! మళీళ్ వాలంటీర దగగ్రకెళిళ్ అడిగింది.
“మీ ఇషట్మమామ్! ఆ అమామ్యికి తోడుగా వెళాళ్లంటే వెళళ్ండి. మీ అబాబ్యి కూడ ఉంటే ఇంకాసత్ నయమే. మా వాళిళ్దద్రు
ముగుగ్రుంటారనుకోండి. మీరైతే తెలిసునన్ వాళుళ్ కదా!” ఓపిగాగ్ సరసవ్తికి సమాధానం ఇచాచ్డు. సరసవ్తి మారు మాటాల్డకుండా వెళిళ్
వెంకటలకిష్ పకక్న కూరుచ్ంది.
ఏమో! ఇపుప్డదద్రి నుంచొచేచ్ బోటు లో మలల్యయ్ వాళుళ్ండచేచ్మో.. ఎవరు చెపప్గలరు?
గంట పైగా ఎదురు చూశాక వచిచ్ంది బోటు. గవరన్మెంట వాళళ్ది లాగుంది. కాసత్ పెదద్దే. సీట్మరు లాంచి.. అందులో పపుప్లు,
బియయ్ం, చింతపండు లాంటి సరుకులు తీసుకొచాచ్రు, పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు, మిలటీర్ వాళుళ్, వాలంటీరుల్.
ఆతర్ంగా ఎదురెళిళ్న వెంకటలకిష్ మొహంలో నిరాశ..
సరుకులనీన్ దింపేశాక, పాలెంలో పనిచెయయ్డానికి వచిచ్న వాళుళ్ ఉండిపోయారు, అకక్డ పునరావాస కారయ్కర్మాల కోసం.
వెంకటలకిష్ బృందంతో ఇదద్రు వాలంటీరుల్ వెళాళ్రు.
బోట లో వెళుత్నన్ంత సేపూ వెంకటలకిష్ చెయియ్ పటుట్కునే ఉంది సరసవ్తి.
సాంబడైతే ఉపెప్న వచిచ్నపప్టున్ంచీ బెదిరి పోయి, అమమ్నే ఆనుకుని తిరుగుతునాన్డు. తన అలల్రి, ఆటలు అనీన్ మరిచ్ పోయాడు.
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వస పోసినటుల్ వాగే వాడు, మాటలే మరిచ్ పోయినటుల్నాన్డు.
“బాబుని ఎవరి దగగ్రైనా వదిలి రావలసిందమామ్! పర్యాణం అదీ తటుట్కోలేడేమో.” జాలిగా అడిగాడు వాలంటీర.
“ఎవరూ లేరు బాబూ! చెపాప్ంగా మొతత్ం అందరూ టౌనోల్నే ఉనాన్రని. ఈమె మాతర్ం పాలెంలో ఉండి పోయింది. అందరూ
వారి వారి కషాట్లోల్ ఉనాన్రు, ఎవువ్రుంచుకుంటారు.. పైగా ఈయనుండాలి కదా!” సాంబడిని చూపిసూత్ అతని పకక్నే కూరుచ్నన్ సరసవ్తి
జవాబిచిచ్ంది.
“చినన్పిలల్లు తటుట్కునే పరిసిథ్తి లేదకక్డ.” చినన్గా సరసవ్తికి మాతర్మే వినిపించేటుల్ గొణిగాడు వాలంటీర.
అయోమయంగా చూసింది సరసవ్తి.
వాలంటీరబాబ్యి గొణిగిన పరిసిథ్తులేంటో అదద్రి దగగ్ర పడుతుండగానే అరధ్మయింది అందరికీ. ముకుక్లు బదద్లయేయ్ వాసన.
సరసవ్తీ వాళళ్కి కూడా ముకుక్కి అడడ్ంగా కటుట్కోవడానికి మాసుక్లిచాచ్డు వాలంటీర. సాంబడు కూడా ముకుక్ చిటిల్సూత్ కటిట్ంచేసుకునాన్డు..
ఎటువంటి పర్శన్లూ వెయయ్కుండా.
లంగరేసి, బలల్ దించగానే, వాలంటీరుల్ ముందుగా దిగి, చెయయ్ందించారు.. సరసవ్తికి, వెంకటలకిష్కి. సరసవ్తి కొడుకు ఒడుడ్
ఎకుక్తూనే భళుళ్న వాంతి చేసుకునాన్డు. భరించలేని దురగ్ంధం. పర్తీ అంగుళం డిడిటి పొడి చలాల్రు. ఆ వాసన దురగ్ంధానిన్ మరింత ఎకుక్వ
చేసింది, కలగాపులగం అయి.
వెంకటలకీష్, సరసవ్తీ కాసత్ తటుట్కునాన్రు. సాంబడైతే.. అమమ్ని ఎతుత్కోమని, భుజం మీద కళుళ్ మూసుకుని నిదర్ పోయాడు.
“నేనెతుత్కుంటానమామ్! కొంచెం దూరం నడవాలి. బాబు నెతుత్కుని ఇకక్డ మీరు నడవలేరు.” వాలంటీర సాంబడిని ఎతుత్కుని
ముందు నడిచాడు. అపప్టికి సరసవ్తి కొడుకు కొంత తేరుకుని, ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుని నడిపించాడు. వాలంటీర పరిసిథ్తిని ముందుగానే..
కనీసం ఆ అబాబ్యికనాన్ చెపుప్ంటే తయారుగా ఉండే వాడేమో! ఊహించని దృశయ్ం చూడవలసి వచేచ్సరికి తటుట్కోలేక పోయాడు.
వారత్లోల్ వినడం వేరు, పర్తయ్క్షంగా చూడడం వేరు.
ఉపెప్న అనంతరం కారయ్కర్మాలు చకచకా జరుగుతునాన్.. ఎంత మిలటరీ వాళళ్ సహాయం, సవ్ఛఛ్ంద సంసథ్ల సహాయం
తీసుకునాన్.. వారం రోజులోల్ ముపైఫ్ శాతం మాతర్ం పనులు చెయయ్గలిగారు. పర్తిఫలానాన్శించని సేవా సంసథ్లు మానవతవ్ంతో, చేసుత్నన్ సేవ
మరపురానిది.
దారి పొడవునా ఉనన్ అడడ్ంకులనీన్ తపిప్ంచుకుంటూ, వెంకటలకిష్ బృందానిన్ జీపెకిక్ంచారు. జీపు, హైసూక్లు భవనం వైపు
కెళుత్ంటే వెంకటలకిష్కి అనుమానం వేసింది.
“మా ఇలుల్ ఇటు కాదబాబ్య!” గటిట్గా అరిచింది, జీపు హోరులో వినిపించదేమో అని.
“మీవాళిళ్కక్డే ఉనాన్రమామ్! మీ ఇలల్ంతా కూలి పోయింది. ఈ ఊళోళ్ చాలా ఇళుళ్ కూలిపోయాయి. అందుకే.. ఇటు
తీసుకెళుత్నాన్ం.”
గుండె దిగజారిపోయినటల్యింది వెంకటలకిష్కి.కాళూళ్ చేతులూ నణుకుతునాన్యి.
సూక్లు భవనం చేరగానే అంత దూరం నుంచే గురుత్ పటిట్ంది.
“చినన్నాన్!” జీపు ఆగీ ఆగగానే ఒకక్సారిగా దూకి పరుగెతిత్ంది.
“వెంకీ! నువువ్నాన్వా? నిజంగా నువేవ్నా? సాంబయాయ్?” సాంబడిని జీపులోంచి కిందికి లాగి ఎతుత్కుని ఆబగా తడిమాడు
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చినన్యయ్. వెంకటలకిష్ని కూడా దగగ్రికి పిలిచి, నుదుటి మీద జుటుట్ సవరించాడు. కళళ్లోంచి ఆగకుండా కనీన్ళళ్ ధార.
“మనోళళ్ంతా ఏరి? నారాయడు, అతత్, మామయయ్ కూడా ఈ వూరొచాచ్రు. ఆళుళ్ కూడా కనిపించటేల్దు. అందరూ ఇకక్డే
ఉనాన్రా?”
చినన్యయ్ ఏదో చెపప్బోయాడు..
“అతాత్!” పరుగు పరుగున వచాచ్డు రాజా, పెదద్యయ్ కొడుకు. వెనుకే చినన్యయ్ భారయ్, కృషణ్వేణి నెతుత్కుని.
PPP
వెంకమమ్గా మారిన వెంకటలకిష్ ఉనన్టుల్ండి లేచి కూరుచ్ంది. నేరుచ్కునన్ దరీజ్ పని వదిలేసి, నడుం బిగించి, చినన్నన్తో కలిసి
చేపలచెరువులు నిరవ్హించి.. అందులో నషట్ పోతే రోజు కూలీ చేసి సంసారానిన్ గడిపిన రోజులు గురుత్కొచాచ్యి. ఇపప్టికీ టౌను కెళిళ్ చేపల
వాయ్పారం చేసూత్ గుతేత్దారు వెంకమమ్గా అందరీన్ ఒక తాటి మీద నిలబెటట్ గలగడం.. ఊరోల్ అందరికీ సలహాలు ఇసూత్ తలలో నాలక్లా
మెలగడం జాఞ్పకం చేసుకుంది. అదే వెంకమమ్గా మళీళ్ లేచి నిలబడాలి. ఆటుపోటల్కి తటుట్కోగలదని నిరూపించాలి.
ఒళళ్ంతా చెమటలు. కుండలోంచి నీళుళ్ తీసుకుని, ఎతిత్న గాల్సు దించకుండా గడగడా తాగింది. గతం అంతా
గడిచిపోయింది. పుటిట్నపుప్డే రాసేసాత్డు కదా అందరి రాతలూ ఆ బర్హమ్. ఎకక్డ పుటిట్సాత్డో ఎకక్డ నుంచి తీసుకెళాత్డో! ఉనన్ంత వరకూ
ఆనందంగా బతకాలిస్ందే.
“పోయినోళళ్ందరూ మంచోళుళ్, ఉనోన్ళుళ్ పోయినోళళ్ తీపి గురుతులు..” కవిగారి పాట గురుత్కొచిచ్ంది.. వెంకమమ్కి తన
జీవితంలో రెండో సారి.
తన వాళుళ్ చాలామంది ఉపెప్న ఉధృతానికి, అరధ్రాతిర్ ఇలుల్ కూలి బలై పోయినా, ఉనన్ సాంబడిని, చినన్నన్ని, వదినిన్,
కృషణ్వేణిని, రాజాని తీపి గురుత్లుగానే భావించి, జీవితానిన్ ఒక సవాలుగా సీవ్కరించింది.
ఇపుప్డు కూడా అదే చెయాయ్లి. చినన్యయ్, వదిన, పెదద్యయ్ కొడుకు రాజా పోతేనేం.. తన పార్ణంలో పార్ణమైన సాంబడిని,
కృషణ్వేణిని కాపాడుకోవాలి. తనే నీరసించి పోతే, వాళేళ్మైపోతారు? వాళళ్కి బర్తుకు మీద ఆశ కలిప్ంచాలి. దానికి ఒకటే మారగ్ం వెంకమమ్ కళళ్
ముందు కనిపిసోత్ంది.
ఒక ధేయ్యం కలిప్ంచుకోవాలి. పేర్మకి ఎలల్లు పెటట్కూడదు. కుటుంబానిన్ దాటి అవతలికి తీసుకెళాళ్లి. ఇందుకే నేమో.. ఈ
విధంగా రాసి పెటిట్ంది విధి!
మొటట్ మొదటి పని, నాంచారిని, నాగరాజుని ఎకక్డికీ పంప కూడదు. ఎవరొచిచ్ అడిగినా, వాళుళ్ తన బంధువుల పిలేల్ అని
చెపాప్లి. ఉపెప్న తరువాత.. ఏ బంధుతవ్ం ఉందని.. ముకూక్ మొహం తెలియని ఆ సంఘం వాళుళ్ తమకి అనిన్విధాల సాయ పడాడ్రు? ఇళుళ్
కటట్డంలో.. రోడుల్ బాగు చెయయ్డంలో, ఉపాధి కలిప్ంచడంలో అంతా వాళేళ్ తిరిగారు. అదే చెయాయ్లి.. వాళల్నే ఆదరశ్ంగా తీసుకోవాలి.
విశవ్పేర్మని విశవ్సించాలి.
“అమామ్!” నిదర్లోకదిలి వెకుక్తోంది నాంచారి. అమాయకమైన దాని మొహం చూసేత్ గుండె చెరువై పోయింది వెంకమమ్కి. అమమ్
ఒడిలో వెచచ్గా పడుకుక్ని గారాలు పోయే వయసు. అటాల్ వదిలెయయ్డమేనా! నాగరాజుని కూడా గాలికొదిలెయయ్ కూడదని అపుప్డే ఒక
నిశచ్యానికి వచిచ్ంది వెంకమమ్. ఇదద్రి మధయ్లో దూరి పడుకుక్ంది.. చెరో చెయీయ్ వాళళ్ మీద వేసి. కృషణ్వేణిని కూడా మనుషులోల్
పడెయయ్చుచ్.. వీళిళ్దద్రీన్ అపప్చెపేత్. మనసులో ఆలోచన సిథ్రపడగానే హాయిగా నిదర్ పటిట్ంది వెంకమమ్కి.
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PPP
నావ మీద కూరుచ్ని చుటూట్ చూసింది వెంకమమ్. నది మధయ్లోకెళిళ్ంది నావ. ఒక పకక్ మడ అడవులు. ఇంకొక పకక్ కొంచెం
దూరంలో తలలూపుతునన్ అరటి చెటుల్. చలల్గా, నెమమ్దిగా సాగుతునన్ కృషణ్మమ్! గాలికి నుదుటి మీద పడుతునన్ వెంటుర్కలిన్ వెనకిక్ నెటిట్ంది.
చిరుగాలి సప్రశ్కి హాయిగా కళుళ్ ముసుకుని కాసేపుండి పోయింది.
ఎనెన్నిన్ అందాలు.. ఎంత హాయి! అందుకే అవని మీదునన్ పర్తీ క్షణమూ ఆనందించి తీరాలి. ఆసావ్దిసూత్ బర్తకాలి.
గుండెల నిండుగా గాలి పీలిచ్ వదిలింది వెంకమమ్. తను తలపెటిట్న పని గురించి ఒక సారి మననం చేసుకుంది. తను చెయయ్గలదా
లేదా అని ఆలోచించలేదు. తనేమిటి.. తన చదువేమిటీ! తన పుటుట్కేమిటి, బర్తుకేమిటి? మెదడులోకి తలపు వచిచ్ందంటే దాని కేదో ఫలితం
ఉండే ఉంటుంది. అదే నమమ్కం వెంకమమ్ని నడిపించింది ఇనేన్ళూళ్! జీవితం మీద ఒక ఆశ, చుటూట్ ఉనన్ మనుషుల మీద ఒక పేర్మ.. తన,
పర అనే భేదం లేకుండా సమసాత్నీన్ పేర్మతో పరికించడం.. అదే నేరిప్ంది జీవితం.
తమ బంధువులందరిలో కాసోత్ కూసోత్ చదువుకునన్ది, చదివినది అరధ్ం చేసుకోగలది వెంకమమ్ ఒకతే! అదే అకక్ర కొచిచ్ందిపుప్డు.
పడవ మీద పరిచయసుథ్లెవరైనా కనిపిసాత్రేమో నని వెతికింది. పకిక్ంటి సరసవ్తి కరర్ చేతోత్ పటుట్కుని మధయ్లో ఉనన్ బెంచి మీద
కూరుచ్ంది. మొహం ముడుతలు పడి పోయినా, పళుళ్ ఊడి పోయినా.. అదే చిరునవువ్. ఆపాయ్యతతో కూడిన చిరునవువ్. ఎనిన్ వరహాలిసేత్
దొరుకుతుందీ? తన చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ యోగకేష్మాలు కోరుతూ, వాళళ్ని పేర్మిసూత్ ఉండే వాళళ్కే సాధయ్ం.. ఎంత వయసొచిచ్నా చెకుక్ చెదరని
ఆ నవువ్ చూసేత్నే మనసుకి హాయి కలుగుతుంది.
నెమమ్దిగా రెండంగలు వేసి సరసవ్తి పకక్కి చేరింది.
“వెంకటలకీష్! టౌనుకి బయలేద్రావా? ఎటుట్నాన్వే.. కృషణ్వేణికీ, సాంబడికీ పెళిళ్ చేసత్నాన్వంటగా? మంచి పని చేసత్నాన్వే! పిలల్లకి
ఒకళళ్ంటే ఒకళళ్ కెంత పేర్మో నీకు తెలవదా! అటట్గే కానియియ్. అందరికీ భోజనాలవీవ్ అని పెటుట్కోమాకు. ఊరికే డబుబ్లు ఖరుసు
చెయయ్మాక, అపుప్ సొపుప్ చేసి. నెనెకక్డికెలత్నాన్ నంటనాన్వా? అదిగో చినోన్డు.. ఆసుపతిర్లో చూపిసాత్నని తీసుకెళత్నాన్డు. నాకైతే పెదద్ ఇషట్ం
లేదనుకో! అయినా ఆడికోసం వసత్నాన్! ఏదైనా అవుసరం పడితే చెపుప్.. సరుద్కుందాం.”
అవధులేల్ని సరసవ్తమమ్ వాకర్ప్వాహానికి జవాబుగా చినన్గానవివ్ంది వెంకమమ్.
ఉదేవ్గం వసేత్ నోరు మూగవోతుంది. మనసు మనసుతో మాటాల్డుకుంటుంది. సరసవ్తి చెయియ్ పటుట్కుని నిమురుతూ
ఉండిపోయింది వెంకటలకిష్.
PPP
“వెంకటలకీష్! నువేవ్నా? ఎంత మారి పోయావు? సాంబయయ్, కృషణ్వేణీ.. అందరూ బాగునాన్రా? ఇనేన్ళళ్ తరావ్త గురుత్కొచాచ్నా?”
డాకట్ర సులోచన ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వెంకమమ్ని చూసి పలుకరించింది ఆపాయ్యంగా.
ముందురోజు గంజి పెటిట్ సాగదీసి ఆరేసి, మడతల పైన బరువైన దిండు పెటిట్న చీర.. తెలుపు మీద ఆకుపచచ్ చుకక్లునన్ది తీరుగా
కటుట్కుని, తెలల్ని జాకెటుట్తో హుందాగా ఉంది వెంకమమ్. డాకట్రమమ్ని కలవడానికి వచేచ్టపుప్డు, లోపలోల్పల ఎటాల్ ఉనాన్ పైకి చకక్గా
కనిపించాలని తెలుసు వెంకమమ్కి. పరిసిథ్తులని పటిట్, చుటూట్ ఉనన్ వాతావరణానిన్ బటిట్ మారిపోగలదు.
ఇనేన్ళళ్ తరువాత కూడా తనని జాఞ్పకం పెటుట్కునన్ డాకట్రమమ్ పెదద్ మనసుకి మనసారా నమసక్రించింది. ఎపప్టి సంగతి? ఉపెప్న
రాక ముందు తను కుటుట్ నేరుచ్కుంటునన్పప్టి పరిచయం. ఇంకా ఆ కాళరాతిర్ కళళ్ ముందు నిలిచినటేల్ ఉంది.
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రెండునెలలు, తననీ సాంబడినీ హాసట్లోల్ పెటిట్, నారాయడు కుటుట్ నేరిప్సుత్నన్పుప్డు.. ఒక నెల గడిచిందేమో! రాతిర్ ఉనన్టుల్ండి
సాంబడు మెలికలు తిరిగి పోవడం మొదలు పెటాట్డు. అంక పొంకాల మీద జవ్రం వచేచ్సింది. వెంటనే విజయ మేడమ కి కబురు చేశారు
హాసట్ల వాళుళ్.. అపుప్డు డాకట్ర సులోచన గారి ఆసుపతిర్కే తీసుకెళిళ్, రెండు రోజులుంచి నయం చేసి తీసుకొచాచ్రు.
సులోచనమమ్ డాకట్రు కపుప్డు ముపైఫ్ ఏళుళ్ంటయేయ్మో! ఎంత శాంతం.. ఏదో కల్బ మెంబరంట. వాళుళ్ లేని వాళళ్కి, అవసరంలో
ఆదుకుంటారుట. ఊళుళ్ ఊళేళ్ బాగు చేతాత్రని విజయ మేడమ చెపిప్ంది. తమ కుటుట్ సెంటర కూడా వాళేళ్ మొదలెటాట్రని, ఎనోన్ గార్మాలోల్
ఉపాధి కలిప్ంచారనీ చెపిప్ంది. సులోచన డాకట్ర కి వెంకటలకిష్ అంటే ఎందుకో చాలా అభిమానం కలిగింది.చాలా తెలివైనదని గర్హించింది.
ఎనోన్ విషయాలు చెపిప్ంది. సాంబడి తరువాత మళీళ్ పిలల్ని కనకుండా జాగర్తత్ పడినందుకు మెచుచ్కుంది. ‘నీ అంత తెలివి
అందరికీ ఉంటే దేశం ఎపుప్డో బాగు పడేది వెంకటలకీష్’ అనేది. కుటుంబానిన్ పోగొటుట్కునాన్క, వెంకటలకిష్ తిరిగి నిలబడాడ్నికి ఎంతో
సాయం చేసింది. ముఖయ్ంగా కౌనిస్లింగ.. వెంకమమ్కి వేదాంత పరమైన ఆలోచనలు కలగడానికి, నిలవడానికి సులోచనమేమ్ కారణం. ఇపుప్డు
ఆ అమమ్నే సాయం అడగాలని నిశచ్యించుకుంది.
“డాకట్రమామ్! మీరేం మారలేదు. పదిహేనేళళ్ కితం ఎటుట్నాన్రో అటట్నే ఉనాన్రు. మళీళ్ ఆ రోజులు గురుత్కొసత్నన్యయ్మామ్. మీ వలల్నే
కద మళీళ్ మనిషి నయాయ్! ఇనిన్ రోజులు, మా సమసయ్లతో మీకు ఎందుకు తలనొపిప్ కలిగించాలని ఊరుకునాన్. పైగా రోజులు ఎటాట్గో అటాట్
బాగనే గడిచిపోయాయి. ఇంక ఇపుప్డు మళీళ్ మీ దగగ్రికి రాక తపప్ లేదు.” వెంకమమ్ కొదిద్గా తల దించుకుని అంది.
“నా సంగతి ఎటాల్ ఉనాన్, నువువ్ మాతర్ం వయసుకు మించి కనిపిసుత్నాన్వు. మీ పాలెంలో నీటి సమసయ్ అటాల్గే ఉందా? నీ
ఆరోగయ్ం బాగుందా? రొయయ్ల టాంకులు కటిట్ బాగా వాయ్పారం చేసుత్నాన్రట కదా? పేపరోల్ చూసుత్ంటాను.” సులోచన కళళ్లోల్ అంతులేని
పేర్మ, కరుణ.
“మీరు చెపేప్వారు కదమామ్! పనికి సరిపోయే ఆహారానిన్ తీసుకోవాలని. పనెకుక్వై, తిండి తకుక్వైతే ఎటుట్ంటాదమామ్? మా
పాలెంలో అందరి పనీ అటాట్గే ఉంది డాకట్రమామ్! పిలల్లకి కడుపు నిండా పెటేట్ సరికే మా పనైపోతాంది. మా వంటోళుళ్ సరుద్ కోవటమే.”
“అదేంటి వెంకటలకీష్! అంత కరువొచిచ్ందా మీ ఊరోల్.. చుటూట్ నీళుళ్ండగా?” కళళ్లో నీళుళ్ తిరుగుతుండగా ఆశచ్రయ్ంగా
అడిగింది సులోచన.
“మీరీ మధయ్ పేపరు చదవటేల్దామామ్? నా సంగతి వేరనుకోండి.. ఆడపనీ మగ పనీ చేసుకునే సరికి కీళళ్నీన్ అరిగి పోయాయి.
సంవతస్రం పై నుంచీ మా పాలెంలో అందరి పరిసిథ్తీ అధావ్నన్ంగా తయారయింది. చేపల చెరువులనీన్ పోయాయి. ఏదో జబుబ్ట.. రొయయ్లు,
చేపలు అనీన్ ఒకక్సారిగా చచిచ్ పోయాయి. ఇంక ఆ చెరువులు పనికి రావనాన్రు. ఏవో వాయ్పారాలు చేసే వాళుళ్ తపప్, మిగిలిన వాళళ్ంతా
చేపలు పటట్టం మీదనే ఆధారం. నేలంతా ఉపుప్ దిబైబ్పోయింది. ఏదీ పండదు, ఎడారి మొకక్లు తపప్.”
సులోచన, వెంకటలకిష్ చెపుత్నన్ది వింటూనే బెలుల్ కొటిట్ంది.
“ఇంకా ఎంత మందునాన్రు?” బైట నిలుచునన్ ఆయా లోపలికి రాగానే అడిగింది.
“నలుగురమామ్!”
“వెంకటలకీష్ మనం తీరిగాగ్ మాటాల్డుకోవాలి. పేషంటల్ందరినీ పంపేసి కూరుచ్ందాం. ఆయమామ్! ఈ అమమ్ని ఇంటికి తీసుకెళిళ్,
వంటామెని తింటానికేమైనా పెటట్మను. ఎపుప్డు తిందో ఏమో!”
PPP
“నేను ఈ మధయ్న చాలా బిజీగా ఉండి పేపర ఫాలో అవటం లేదు. పేషంటస్ ఎకుక్వైపోయారు. అందుకే వేరే కారయ్కర్మాలు..
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రోటరీ కల్బ వంటి చోటల్కి కూడా వెళళ్టేల్దు. ఆశతో నా దగగ్రికి వచేచ్ రోగులని చూడడం నా మొదటి బాధయ్త అనుకునాన్ను. చెపుప్
వెంకటలకీష్! ఏమయింది? అనన్టుల్ ఏమైనా తినాన్వా?” డాకట్ర సులోచన ఇంటోల్కి వసూత్నే ఫాన వేసుకుని, కాళుళ్ టీపాయ మీద పెటిట్
సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కూరుచ్ని అడిగింది.
“అమామ్! మీరు ముందు అనన్ం తినండి. మనం తరావ్త మాటాల్డుకుందాం. నాకు వేడి వేడి ఉపామ్ చేసి పెటిట్ంది వంటమామ్యి.”
వెంకటలకిష్, టీపాయ దగగ్ర నేల మీద కురుచ్ని, డాకట్రమమ్ కాళుళ్ వతుత్తూ అంది.
“అయోయ్.. అదేంటి వెంకటలకీష్ తపుప్. నువువ్ ఆ పని చెయయ్దుద్.”
“డాకట్రమామ్! మీరు నాకంటే పెదద్వారు. పొదుద్టున్ంచీ ఎటాట్ తిరుగుతారో, కాళళ్ మీద ఎంత సేపు నిలబడాత్రో నాకు తెలుసు. ననున్
వతత్నియయ్ండమామ్! ఆ దురగ్మమ్తలిల్ కాళుళ్ పటిట్నటట్నిపిసాత్ది నాకు.”
వెంకటలకిష్ కాళుళ్ నెమమ్దిగా వతుత్తుంటే.. అటాల్ నిదర్లోకి జారుకుంది సులోచన. పావుగంట అయాయ్క ఉలికిక్పడి లేచింది.
అపప్టికి రెండయింది టైము.
డైనింగ టేబుల మీద కూరుచ్ని, గాల్సు లో నీళుళ్ వంపుకుంది. వంటమామ్యి, అనీన్ బలల్ మీద సరేద్సి వెళిళ్ పోయినటుల్ంది.. ఎవరూ
లేరు.
“అమామ్! ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?” వెంకమమ్ చేతులు కడుకుక్నొచిచ్, వడిడ్సూత్ అడిగింది.
“పిలల్లు పై చదువులకి అమెరికా వెళాళ్రు. డాకట్ర గారు కానఫ్రెనస్ కి డిలీల్ వెళాళ్రు. ఎలుల్ండి కానీ రారు.” సులోచన రొటెట్ముకక్
పపుప్లో నంచుకుని తింటూ జవాబిచిచ్ంది.
వెంకటలకిష్కి డాకట్రమమ్ భోజనం చూసేత్ ఆశచ్రయ్ం వేసింది. రెండు పలచ్టి రొటెట్లు, ఆకుకూర పపుప్, వంకాయ చికుక్డు కాయ
కూర, కారట పచచ్డి ముకక్లు., అంతే. పెరుగు ఒక కపుప్లో పెటుట్కుని చెంచాతో తినేసింది. తాము అంతకంటే ఎకుక్వే తింటారు. మరి
సరిపోనటుల్ అనిపిసుత్ంది. ఎందుకో..
“మీరు ఎకుక్వ బరువులు అవీ ఎతత్డం, శర్మ పడడ్ం అవీ ఉంటాయి. అందుకే సరిపోదు. మేము ఎనిన్ గంటలు పని చేసినా శారీరిక
శర్మ అంత ఉండదు. అందుకే తకుక్వ తినాలి.” వెంకమమ్ మనసులో మాట కనిపెటిట్నటుల్ చెపిప్ంది డాకట్రమమ్.
“చేపలు పటట్డం, అవి తీసుకెళిళ్ టౌనోల్ అమమ్టం.. బాగానే నడుసోత్ందమామ్ ఈ మధయ్న వరకూ. సాంబడిని టౌనుకి పంపి ఇంటర
చదివించాను. కృషణ్వేణి మాతర్ం టెనత్ తో ఆపేసింది. నావలో వెళుత్నన్పుడు, రోడల్ మీదా అబాబ్యిల ఆగడాలు ఎకుక్వై పోయాయని. అదీ
కిందటేడే.. మా అనన్ కొడుకు రాజా, చేపలు పటట్డంలో పెదద్ మొనగాడయాయ్డు. రోజుకి రెండు మూడొందలు సంపాయించే వోడు. మా అనన్,
వలలు కొని అమేమ్ వాయ్పారం చేసేవోడు. బాగా గడిచి పోయేది. మంచి నీళళ్ పరిసిథ్తి మాతర్ం అంతే.. కిలో మీటరు పైగా నడిచి తెచుచ్
కోవలసిందే! నేను కూడా చేపలు పటేట్ సంపాయిసాత్ను.” ఉపోదాఘ్తంగా మొదలెటిట్ంది వెంకమమ్.
సులోచన, సోఫాలో అడడ్ంగా పడుకుక్ంది. పకక్నే కింద కూరుచ్ంది వెంకమమ్.
“మరి ఇపుప్డెందుకు సంపాదించం టేదు, మీ అనాన్, అనన్ కొడుకు?” ఏదో గురుత్కొచిచ్ ఉనన్టుల్ండి లేచి కూరుచ్ంది సులోచన.
“అవునమామ్! సంపాదించే వోరు..”
“మొనాన్ మధయ్న పడవ మునిగి పోయింది.. మీ ఊరేనా? టి.వి లో చాలా రోజులు చూపించారని డాకట్ర గారు చెపాప్రు.. అయోయ్!
ఎంత పని జరిగింది.. ఎవరైనా అది దారుణమే. కానీ మనకి తెలిసిన వాళళ్నే సరికి షాక ఎకుక్వగా ఉంటుంది. నిజమేనా.. మీ వాళుళ్నాన్రా
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అందులో?” అబదధ్మని వెంకటలకిష్ చెపేత్ బాగుండుననుకుంటూ అడిగింది.
“మా అనన్, వదిన, అనన్ కొడుకు ఉనాన్రమామ్ అందులో. ముగుగ్రూ కనిపించకుండా పోయారు. కృషణ్వేణి మాతర్ం బతికి
పోయింది, అందులో వెళల్ లేదు కనుక. ఇపుప్డు అందుకనే మీ దగగ్రికి వచాచ్నమామ్! ఏదైనా సలహా ఇసాత్రేమో అని. కృషణ్వేణి మనుషులోల్
పడాడ్నికి రెణెణ్లలు పటిట్ంది. నేను మాతర్ం అపుప్డు మీరు చెపిప్న మాటలు గురుత్ పెటుట్కుని, రోజూ బోధిసూత్ ఉండే దానిన్. మీరు ఇచిచ్న
భగవదీగ్త రోజూ చదువుతూ ఉంటాను ఇపప్టికీ. ఊరోల్ సూక్లు లైబర్రీకి వచిచ్న వారాత్ పతిర్కలు కూడా చదువుతుంటాను. అటాట్గే ఎనిన్
ఇబబ్ందులొచిచ్నా సరుద్కు పోవడం నేరుచ్కునాన్ను.” మందర్ం గా వెంకటలకిష్ చెపుత్ంటే కళళ్లో నీళుళ్ కారి పోతునాన్యి సులోచనకి.
“అమామ్! మీరు ఎనోన్ చూసుత్ంటారు కద.. దీనికి ఇటాట్ కదిలి పోతే ఎటట్మామ్?”
“అది వేరు వెంకటలకీష్! అంతమంది ఒకే కుటుంబం వాళుళ్, అదీ రెండు సారుల్ జరిగితే తటుట్కునాన్వంటే.. నిజంగా నువువ్
మునుల సంతతికి చెందిన దానివయుయ్ంటావు.” మెచుచ్కునన్టుల్ చూసింది సులోచన.
“అంత పెదోద్ళళ్తో పోలికేంటి డాకట్రమామ్! నేను చాలా సామానుయ్రాలిని. కనన్కొడుకుని, మేనకోడలీన్ ఎటాట్ కాపాడు కోవాలా అని
కొటుట్కు పోతునన్ దానిన్. ఆ అగాధం దాటాట్నికి సహాయం చేసాత్రేమో అడుగు దామని వచిచ్ందానిన్.. ననున్ అంత ఎతెత్యయ్కండమామ్! మీకు
దణణ్ం పెడతాను.” వెంకటలకిష్ సోఫా చెకక్కి తల ఆనిచ్ కళుళ్ ముసుకుంది. కంటోల్ంచి రెండు చుకక్లు రాలాయి.
నిజమే! ఈ లంకలోల్ ఉనన్ పలెల్ పర్జల జీవితాలు దినదిన గండాలే. బర్తికునన్వాళళ్ ఊపిరి నిలుపుకోవడానికే ఎకక్డి లేని శకీత్
చాలదు. ఇంక పోయిన వాళళ్ గురించి ఏం బాధ పడతారు? పడాడ్నికి సమయం ఎకక్డుందీ! పోనీ అకక్డి నుంచి వేరే ఊరికి వలస వెళేత్
బాగానే ఉంటుందేమో.. కానీ నీళళ్ లోంచి బైట పడడ్ చేపలాల్ కొటుట్కుంటారు. అయినా ఇళుళ్, వాకిళుళ్.. కొదోద్ గొపోప్ భూములు వదిలి
ఎకక్డికెళళ్గలరు? ఏ విధంగా బర్తగగ్లరు?
భూమి దునున్కోడం, చేపలు పటట్డం తపప్ ఇంకే విదయ్ రాని వాళుళ్ అందరూ!
“మరి ఇపుప్డేం చేదాద్మని వెంకటలకీష్?”
“మా పిలల్లేన్ ఎకక్డికైనా పంపేదాద్ం అని చూసాత్ ఉంటే.. పకిక్ంటి పిలల్లమామ్.. చంటి పిలల్లు. వాళుళ్, పడవ మునిగినపుప్డు ఎవరో
ఒడుడ్కు చేరిసేత్ వచిచ్ పడాడ్రు.వాళళ్మామ్ నానాన్.. కొటుట్కు పోయారు. ఇపుప్డు వాళళ్ని మా కృషణ్వేణి వదలటానికి ఒపుప్కోవటేల్దు. సాంబడికీ,
కృషణ్వేణికీ పెళిళ్ చేసి, ఆ పిలల్లిన్ నా దగగ్ర పెటుట్కుందామనుకుంటనాన్. ఇదద్రు పిలల్లిన్ పెంచడం చాలా కషట్మైన పనే.. కానీ, వాళళ్ని చూసే
కృషణ్వేణి తేరుకుంది.. మనుషులోల్ తవ్రగా పడింది. మీ సలహా కావాలమామ్!”
“అంటే నేనేం చెయాయ్లని?” ఆలోచిసూత్ అంది సులోచన.
“సాంబయయ్ ఇంటర పాసయాడు. వాడిని ఇకక్డే ఏదైనా పనిలో పెటిట్, కృషణ్వేణికి మీ దగగ్ర.. హాసిప్టల లో ఆయాగానో ఏదో
ఇపిప్సాత్రేమోనని అడగడానికొచాచ్నమామ్! మీరు ఏదైనా అవసరం పడితే కలవమని అపుప్డనాన్రు కదాని..” నటుట్తూ అంది వెంకమమ్.
ఎవరినైనా సహాయం అడగడం ఎంత కషట్మో! అందులో సవ్యంగా తన కాళళ్ మీద నిలబడి, సంసారం లాకొక్చిచ్న వెంకమమ్
లాంటి వాళళ్కి మరీ బాధగా ఉంటుంది. కానీ.. పిలల్ల కేష్మం కోసం తపప్ లేదు.
“మరి ఆ చినన్ పిలల్లేన్ం చేసాత్వు? వాళళ్ని చూసుకోగలవా?”
“కషట్మే అనుకోండమామ్! కానీ తపప్దు. అకక్డే సూక్లోల్ చేరిప్సాత్ను.”
“సరే. చూదాద్ం. నినున్ కాంటాకట్ చెయయ్డానికెటాల్?”
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“మా షావుకారు గారికి ఫోన ఉందమామ్! ఇదిగో నంబర. వాళుళ్ నాకు కబురంద జేసాత్రు. నేను వెంటనే బయలేద్రి వసాత్ను.”
వెంకమమ్ షావుకారు పేరు, ఫోన నంబరు ఉనన్ కాగితం ఇచిచ్ంది. పైన వెంకటలకిష్, నూలపాలెం అని కూడా రాసింది.
సులోచనకి ముచచ్టేసింది. ఇంత తెలివి తేటలునన్ మనిషి, ఏ టౌన లోనో సిటీ లోనో ఉంటే ఎటాల్ ఉండేదో!
“అయితే.. సాంబడివి, కృషణ్వేణివి వివరాలు కూడా రాసియియ్. ఇంగీల్ష లో బయోడాటా అంటారు.. అదీ.”
“సరిగాగ్ ఉందో లేదో కానీ అది కూడాతెచేచ్నమామ్! సాంబడిని, మా సూక్లు మాషట్రు దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ రాయించుకొచాచ్నమామ్!
ఇవిగో ఇదద్రి కాగితాలు. ఈ టౌన లోనే ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే, పెళిళ్ చేసేసి పంపిదాద్మనుకుంటునాన్ డాకట్రమామ్! అపుప్డు నా బాధయ్త
తీరినటుల్ంటుంది.”
వెంకమమ్ లేచి నిలబడింది. మరీ ఎకుక్వ సేపు డాకట్రమమ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదు కదా!
“పెళిళ్ సంగతి చూదాద్ం. ముందు పని దొరకనీ. అందులో అనన్ం పపుప్ ఉనన్టుల్నాన్యి. తినెళుళ్. దారిఖరుచ్లకి ఇవిగో..” సులోచన
బాగ లోంచి డబుబ్ తీసి ఇవవ్బోయింది.
“అయయ్యోయ్! డబుబ్లొదుద్ తలీల్! భోజనం అటాట్గే చేసి వెళాత్ను.” వెంకమమ్కి సులోచన వంటి వాళళ్తో మాటాల్డుతుంటే భాష యాస
లేకుండా వసుత్ంది. కుటుట్ టైరనింగ అయిన రెండునెలలోల్నూ చాలా నేరుచ్కుంది. పెదద్ వాళళ్తో అణకువగా మాటాల్డడ్ం, వాళళ్ మనసు గర్హించి
మసలుకోవడం.
PPP
వెంకమ తేలిక పడడ్ మనసుతో పాలెం బయలెదేరింది. డాకట్రమమ్ తపప్కుండా సాయం చేసుత్ందనన్ నమమ్కం కలిగింది.
“ఏందమామ్ నువవ్నేది. నినొన్కక్దానీన్ ఇకక్డొదిలేసి, మేం టౌనుకెళాళ్లా? మతుండే మాటాట్డతనాన్వా? పైగా నేనూ, కిషట్వేణీ..
ఊరుకోమామ్. కలో గంజో కలిసే తాగుదాం. రోజులెపుప్డూ ఇటట్నే ఉండి పోతయాయ్? మళీళ్ వరి సాగు చేసే రోజులొసత్యేయ్మో!” సాంబడికీ,
వెంకమమ్కీ అరగంట నుంచీ వివాదం జరుగుతోంది.
అంతకు ముందే సులోచన దగగ్రున్ంచి ఫోన వచిచ్ంది. సాంబడినీ, కృషణ్వేణినీ తీసుకుని టౌనుకి రమమ్ని. దానిమీద గొడవ
చేసుత్నాన్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి, పిలల్లిన్ దగగ్రగా కూరోచ్ పెటుట్కుని, వాళళ్ తలలు దువువ్తూ వింటోంది.
“నువేవ్ కదా.. నీ వివరాలనీన్ ఇచాచ్వు. మరి ఇపుప్డిటాట్ అంటావేందిరా సాంబా! నేను ఒకక్దానీన్ ఎందుకయింది? ఈ ఊరోల్ నాకు
తెలీని వాళుళ్నాన్రా? సరసవ్తి ఆంటీ వాళుళ్ పకక్నే ఉంటారు, పిలుసేత్ పలికేటుల్. ఇంకేం భయం చెపుప్.”
“అపుప్డేదో నువవ్డిగావు కదా కాదంటం ఎందుకులే అని ఇచాచ్. మరి పిలల్లేన్ం చేసాత్వు? నువొవ్కక్దానివీ చూసుకోగలవా?
అయయ్నీన్ కుదిరే పనుల్ గావులే. ఊరుకో.. నే చేపలు పటట్టానికెలత్నాన్. ఇంటి సంగతి చూసుకో!” సాంబడు, చెపుప్లేసుకుని
బయటికెళళ్బోయాడు.
“ఆగరా సాంబా! పిలల్లు.. మీ భవిషయ్తుత్కి అడడ్ం రాకూడదురా. మీరు చకక్గా ఉంటే ఆళుళ్ కూడా పైకొసాత్రు.” ఆ మాటలకి
కృషణ్వేణి చివువ్న తలెతిత్ చూసింది.
“అతత్ చెపేప్ది నిజమే సాంబా! మనం కొతత్ బర్తుకు తెరువు చూసుకోవటమే నయం. ఎంతో కొంత సంపాదించుకుని, ఇలుల్ అదీ
చూసుకునాన్క అతత్ని, పిలల్లిన్ కూడా తీసుకెళిళ్ పోదాం.”
ఇంక సాంబడు ఏం మాటాల్డ లేక పోయాడు.
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“పిలల్లిన్ కూడ తీసుకెళాద్ం. డాకట్రమమ్ ఆళళ్ని కూడ చూసాత్ది.”
“అది కాదేమామ్! కొతత్ చోటు, కొతత్ మనుషులు.. ఎటాట్ ఉంటాదో! ఆ పనుల్ మనం చెయయ్గలవో లేదో. ఏం కనుకోక్కుండా మూటా
ములేల్ సరేద్సుకుని ఎలాల్లంటే.. భయంగా ఉండదా?”
“ఇదంటే మన సొంతూరు. అంగుళం అంగుళం మనకి తెలిసిందే. బానే ఉంది. కానీ బతికుండాలిగా. అసస్లు ముందు ఎటుట్ందో
చూడకుండా సవాలక్ష అనుమానాలూ, నువూవ్! సంగతి ఏందో చూడాలి కదా! నచచ్క పోతే అటట్నే వచేచ్యచుచ్. ఇయాయ్ల మనం
యెలత్నాన్మంతే!” వెంకమమ్ ఆదేశించినటుల్ చెపిప్ంది.
కృషణ్వేణి గబగబా లేచి, పిలల్లకి సాన్నాలు చేయించి తయారు చేసింది.
“అకాక్! మనం ఎకక్డి కెలత్నాన్ం? అకక్డ అమామ్ వాలుల్ంటరా?” నాగరాజు ఉతాస్హంగా అడిగాడు. గళళ్ నికక్రు, నీలం బుషష్రుట్..
వాళిళ్ంటికెళిళ్, పెటిట్ లోంచి తీసి వేసింది కృషణ్వేణి. కళుళ్ పెదద్వి చేసి, సంభర్మంగా అడుగుతుంటే ముదొద్చేచ్శాడు.
“లేదురా కనన్యాయ్! చెపాప్ కదా.. చాలా రోజులయాయ్క, మనవే వాళళ్ దగగ్రకెలాత్మని. అంతలో మనం బాగా చదువుకుని,
పెదోద్ళళ్యి, పెదద్ ఉదోయ్గం చెయాయ్ల. అందుకనన్మాట మనం యెలేల్ది.” బుగగ్మీద ముదెద్టిట్ అంది.
వాడి అమాయకపు మొహంలో నవువ్ విరిసింది. కొదిద్గా సిగుగ్ పడుతూ చూశాడు.. ఎఱబడిన బుగగ్లతో.
“నేను కూదా..” నాంచారి కృషణ్వేణి కొంగు పటుట్కుంది. రెండు నెలలోల్ చాలా మాటలొచేచ్శాయి దానికి.
“అటట్గే పిలాల్ నువువ్ కూడా! ఒకక్ నిముషం కూరోచ్డేం.. నేను కూడా గబగబా తయాయ్రయియ్ వచేచ్తాత్.”
నావ ఎకేక్టపుప్డు.. ముదుకీ వెనకీక్ వెళూత్ కొంచెం భయపడాడ్డు నాగరాజు. సాంబడు ఎతుత్కుని తీసుకెళాళ్డు. కృషణ్వేణి,
నాంచారిని ఎతుత్కుంది.
పడవ ఎకాక్క, భయం పోయి కళుళ్ తెరిచి నీళళ్లోకి దీక్షగా చూసుత్నాన్డు నాగరాజు.
“ఏందిరా అటట్ చూసత్నాన్?” వెంకటలకిష్ అడిగింది.
“అమమ్, నాయన కనిపిసాత్రేమో అని చూసత్నాన్ అతాత్!”
PPP
ఆ రోజు ఆదివారం. డాకట్ర సులోచనకి డూయ్టీ లేదు. ఎమరెజ్నీస్కి తపప్ పిలవదద్ని జూనియర డాకట్రల్కి చెపేప్సింది. వరండాలో తీరిగాగ్
పేము కురీచ్లో కూరుచ్ని నవల చదువు కుంటోంది. సథ్ంభానికి అలుకునన్ సనన్జాజి పరిమళం వరండా మొతత్ం ఆకర్మించింది.
వెళూత్ వెళూత్ పళుళ్ కొనుకెక్ళాళ్రు వెంకమమ్ బృందం.
“రండి రండి వెంకటలకీష్! ఇవనీన్ ఎందుకు చెపుప్. మరీ చాదసత్ం కాకపోతే. అందరూ పైన కురోచ్ండి. మొహమాట పడదుద్.”
కృషణ్వేణీ, సాంబయయ్ డాకట్ర గారి కాళళ్కి నమసక్రించి కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్ని చూసి పిలల్లు కూడా.. సులోచనకి నవొవ్చిచ్ంది
వాళళ్ని చూసుత్ంటే. వెంకమమ్ మాతర్ం ససేమిరా అంటూ కిందే కూరుచ్ంది, గోడకానుకుని.
“ఇటు రండి బాబూ! నీ పేరేంటి?” తడుముకోకుండా చెపాప్డు నాగరాజు.. పెదద్ పెదద్ కళళ్తో చుటూట్ చూసూత్. వాడు పుటాట్క, ఇదే
మొదటి సారి అటువంటి ఇలుల్ చూడటం.
“నా పేరు నాతారి..” నాంచారి కొంచెం దూరంగా నిలుచ్ని చెపిప్ంది.
“అటాల్నా! మంచి పేరుల్. మరి సూక్లు కెళాత్రా?” కాసేపు వాళళ్తో చినన్పిలైల్ మాటాల్డి, పని కుఱాడిని పిలిచి, తోటలోకి తీసుకెళిళ్
ఆడించమంది.
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కృషణ్వేణి గాభరాగా చూసింది.
“భయం లేదమామ్. తోటలో పిలల్లు ఆడుకోడానికి సామగిర్ అంతా ఉంది. పేషంటస్ తో వసుత్ంటారు కదా.. అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాం.
ఆ అబాబ్యికూక్డా అలవాటే, పిలల్లిన్ చూసుకోడం.”
కృషణ్వేణి ఆదురాద్ని ముచచ్టగా గమనించింది సులోచన.
వంటమామ్యి వచిచ్ అందరికీ టీ ఇచిచ్ంది. వేడి వేడి టీ తాగుతూనే అందరికీ ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
“ఇపుప్డు చెపప్ండి. ఏం చెయయ్దలుచుకునాన్రో.”
సాంబడు డాకట్రమమ్ని ఏ భావం లేకుండా చూశాడు. అనేక మంది మనసత్తావ్లు సంవతస్రాల తరబడి పరిశీలించిన సులోచనకి
అతడి పరిసిథ్తి అరధ్మై పోయింది. అమమ్ అనీన్ చెపిప్ంది కదా.. మళీళ్ ననన్డగటవెందుకుటా..
“నిజమే! మీ అమమ్ అనీన్ చెపిప్ంది. కానీ నీ నోటంట తెలుసు కుందామని. నువువ్ అమమ్ కంటే ఎకుక్వ చదువుకునాన్వు. జీవితం
మీద ఒక సప్షట్త వచుచ్ండాలి. అదే, ఏమిటో అని.”
గతుకుక్మనాన్డు సాంబడు. పెదోద్రితో జాగర్తత్గా ఉండాలి.
“అదే డాకట్ర గారూ! అమమ్ కొతత్ జీవితం ఆరంభించ మంటా ఉంది. నాకేమో.. ఎంత వరకూ నిలబడ గలమా అని డొటేసాత్ంది.
కషట్ పడాడ్నికేం భయం లేదనుకోండి. అందరూ ఒక గూటి దగగ్రుంటే అదో నిశిచ్ంత.”
సులోచనకి అరధ్మయింది. ఇతగాడికి వెంకటలకిష్ తెలివి తేటలొచాచ్యి. కానీ.. కొతత్ పర్యోగాలు చేసే ధైరయ్ం లేదు. పోర్తాస్హం
ఇసేత్ పైకొసాత్డు. కుఱాడు కూడా చకక్గా ఉనాన్డు. మంచి కళైన మొహం. ఇనిన్ ఎదురు దెబబ్లు తినాన్ మొహంలో పర్సనన్త పోలేదు. నవువ్తూ
ఉనాన్డు. కొదిద్గా ముడుచుకునన్ కను బొమమ్లిన్ చూసి అనుకోవాలి.. జీవితం అంత తినన్గా నడవటేల్దని.
సాంబడు వేసుకునన్ తెలల్ని బటట్లు అతనికొక వెలుగు నిచాచ్యి.
“ఏదైనా పర్యతన్ం చేసేత్నే కద ఫలితం తెలిసేది. పకిష్ రెకక్లొచాచ్క కషట్పడి ఎగరటం నేరుచ్కుంటేనే ఆకాశం హదుద్లెకక్డా అని
చూడ గలుగుతుంది. తన ఆహారానిన్ తను సంపాదించుకోగలుగుతుంది. అందుకే తలిల్ పకిష్సమయం వచిచ్ నపుప్డు పిలల్లిన్ గూటోల్ంచి కిందికి
తోసేసుత్ంది. అవి రెకక్లు అలల్లాల్డించు కుంటూ ఎగిరి పోతాయి. మీ అమమ్ అదే పని చెయాయ్లనుకుంటోంది.. మీరు బాగా ఎదగడానికి.. ”
సులోచన పావుగంట సేపు, వాళళ్ందరికీ జీవితం మీద ఆశ కలిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచింది.
సాంబడినీ, కృషణ్వేణినీ ఏమి చెయయ్మందామనుకుంటోదో చెపిప్ంది.
“అటట్నే చేదాద్మమామ్! సాంబ ఇంటరోల్ సైనేస్ తీసుకునాన్డు. నాకూక్డా టెంత లో సైనస్ంటే ఇషట్ం ఉండేది. కానీ ఏం
చేదాద్మనాన్ డబుబ్లేల్వని యెనకాడతనాన్ం.” కృషణ్వేణి సనన్గా అంది. ఒక సమయంలో మగవాళుళ్ వెనకాడుతుంటే ఆడవాళుళ్ పగాగ్లు
తీసుకుంటేనే జీవన రధం నడుసుత్ంది.
PPP
సాంబడు మరునాడే బయలుదేరి వెళాళ్లి, గుంటూరు మెడికల కాలేజీలో చేరడానికి. కృషణ్వేణికి ఇచిచ్న మాట పర్కారం పెళిళ్ చేసుకునే
వెళాత్ననాన్డు.
ఆ సంవతస్రమంతా రోజుకి నాలుగైదు గంటలు మాతర్మే పడుకునాన్డేమో! కలలో, మెలకువలో కూడా అదే మననం.
పాఠాయ్ంశాలనీన్ అనేకానేక సారుల్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, నిదర్లో అడిగినా కూడా చెపప్గల సాథ్యికి చేరుకునాన్డు.
ఫిజికస్ మాషాట్రింటోల్ రాతిర్ళుళ్ కూరుచ్ని, వాళళ్ పదో కాల్సబాబ్యి చేత లెకక్లు చేయిసూత్ తన ఫిజికస్ పార్బల్మస్ చేసుకునే వాడు..
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అనుమానం వచిచ్నపుప్డు మాషాట్రిన్ అడుగుతూ.
శనాదివారాలు కెమిసీట్ర్ మాషాట్రింటోల్.. వారి కిషట్మైన తోటపని చేసూత్, పకక్నే పలక, బలపం పెటుట్కుని ఫారుమ్లాలు వేసేవాడు.
బయాలజీ మొదటున్ంచీ తనకి ఇషట్మయిన సబెజ్కట్. భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు, కాలేజ లో ఖాళీ దొరికినపుప్డు, ఆ పుసత్కాలని అదే
తిరగెయయ్డం. ఏ పేజీలో ఏబొముమ్ందో ఠంచనుగా చెపప్గలడు.
ఒక తపసుస్లా చదివాడు. అందుకనే ఏ లాంగ టెరమ్ కోచింగులూ లేకుండా ఇరవై ఐదో రాంక వచిచ్ంది యమెస్ట లో. తను
కోరుకునన్ గుంటూరు మెడికల కాలేజ లోనే సీట వచిచ్ంది.. అది కూడా రిజరేవ్షన కోటాలో కాదు. జనరలాగ్.
పెళిళ్ భోజనాలయాయ్క కృషణ్వేణి, వెంకమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ంది. గటిట్గా కౌగలించుకుని, భోరుమంది.
అందరూ నిరాఘ్ంతపోయి చూసుత్నాన్రు. ముందుగా తేరుకునన్ది సులోచన. కృషణ్వేణిని లోపలి గదిలోకి తీసుకెళిళ్, ఏడవనిచిచ్ంది. ఆ
ఉధృతం తగాగ్క తడిపిన తువావ్లిచిచ్ మొహం తుడుచు కోమంది.
“ఇవేళ కరువు తీరా ఏడిచావు కదా! దీనితో నీ గతంలో జరిగిన దురఘ్టన లనిన్ంటినీ మనసులో ఒక మూలకి నెటెట్యియ్. నీ
ముందొక ఆశయం ఉంది. నీకొక ధేయ్యం ఉంది. మీ సాంబ తన వృతిత్లో చాలా పైకొసాత్డు. నాకా నమమ్కం ఉంది. అలాగే నువువ్ కూడా నీ
వృతిత్లో శిఖరానన్ందుకోవాలి. నరిస్ంగ లో ఎదిగేందుకేముంది అనదుద్. చాలా ఉంది. పోను పోను నీకే తెలుసుత్ంది. నిసస్హాయులకి సేవచేసి,
సేద తీరేచ్ అవకాశం అందరికీ రాదు. నీకొచిచ్ంది. అంది పుచుచ్కో..” పది నిముషాలు కరత్వయ్ం బోధించి హాలోల్కి నడిచింది.
“ఏమీ ఫరవాలేదు. ఆ ఇమోషన చాలా సహజం. ఇపుప్డింక ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ ఏడవదు. సాంబా! యు ఆర వెరీ లకీక్. అమామ్యి
చెయియ్ ఎపప్టికీ వదలదుద్. అంత నెమమ్ది, అణకువ ఉండి అరధ్ం చేసుకునే భారయ్ దొరకడం సులువేం కాదు.”
“నేను లోపలికి వెళళ్చాచ్మామ్?” సాంబడు అడిగాడు. సులోచన తలూపింది.
సాంబడు లోపలికెళేళ్ సరికి కృషణ్వేణి మొహం కడుకుక్ని, తల దువువ్కుని మామూలుగా అయిపోయింది. చేతులు చాపి కౌగిలిలోకి
తీసుకుని, వీపు నిమురుతూ ఉండి పోయాడు.
ఆ కౌగిలిలో ఆవేశం లేదు. కామం లేదు. ఓదారుప్, భరోసా, అంతులేని పేర్మ ఉనాన్యి.
కృషణ్వేణి నిశిచ్ంతగా కళుళ్ మూసుకుని ఉండి పోయింది.
12
గుంటూరు మెడికల కాలేజ ఆవరణలోకి అడుగు పెడుతుంటే సాంబడి ఒళుళ్ పులకరించింది. కలలో కూడా ఊహించనిది.. టౌను
దాటి బయటికెపుప్డూ వెళళ్ని సాంబడు, చేపలు పటుట్కుంటూ మహా అయితే మారెక్టోల్ చేపల బేరాలాడుతూ రోజుకి వందో రెండుందలో
దొరుకుతే, అదే మహా భాగయ్మని మురిసి పోయిన సాంబడు మెడికల కాలేజ లోనా!
మనసులోనే దేవతలకి నమసక్రించుకునాన్డు. అతని దృషిట్లో అమమ్, డాకట్ర సులోచన, తనని చదివిసుత్నన్ అజాఞ్త వయ్కిత్ దేవతలు.
దేముడనే వాడు ఎకక్డో ఆకాశంలో కనిపించకుండా ఉండడనీ, మంచి చేసే మనుషుల రూపంలోనే ఉంటాడనీ అతని నమమ్కం. ఏ
టుయ్టోరియలస్ లోనూ చేరక పోవడం వలల్ అతనికి తెలిసిన వాళెళ్వరూ అకక్డ ఉండే అవకాశం లేదు.
“హలో డాకట్ర!” తన పకక్గా వచిచ్ ఎవరో పిలిచినటల్యింది.
ఎవరోన్ అనుకుని అటూ ఇటూ చూశాడు.
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“మిమమ్లేన్ డాకట్ర..” సాంబడి భుజం మీద తటిట్ పిలిచాడు తెలల్ని కోటు వేసుకునన్ అబాబ్యి. ఇరవై ఏళుళ్ంటాయేమో! సాంబడు
సంభర్మంగా చూశాడు. అపుప్డే డాకట్ర అని పిలుసాత్రా?
“నా పేరు రాజేందర్ పర్సాద. థరడ్ ఇయర.. ఇకక్డి గేటోల్ అడుగు పెటాట్క డాకట్ర అవకుండా ఉండరు కదా! అందుకే అలవాటు
చేసుత్నాన్ నీకా పిలుపు. దా! కాంటీన కెళిళ్ మాటాల్డు కుందాం.”
సాంబడు మంతర్ం వేసినటుల్ అతని వెనుకే వెళాళ్డు.
కాంటీన లో మరొక ముగుగ్రు కలిశారు. పరిచయాలయాయ్క, కాఫీ టిఫిన ఆరడ్ర ఇచాచ్రు.
అబబ్.. ఎంత మరాయ్దగా, ఫెర్ండీల్గా ఉనాన్రో! సాంబడికి ఆనందం కలిగింది.
“సార! నేను కాఫీ తాగనండి. టిఫిన కూడా ఇపుప్డే చేసొచాచ్. ఏం అనుకోకండి.” తన పేరు, ఊరు చెపాప్క అనాన్డు.
“మరేం ఫరేల్దులే! బిల నువివ్సేత్ చాలు, తినక పోయినా ఫరేల్దు.” పర్సాద నవువ్తూ భుజం తటాట్డు.
“బిల కూడా ఇవవ్లేనండి. నా దగగ్ర డబుబ్లేల్వు.” నిరొమ్హమాటంగా అనాన్డు సాంబడు.
సాంబడిని ఒక సారి పరికించి చూశారు అందరూ! పెదద్ ఖరీదైనవి కాకపోయినా శుభర్ంగా ఉతికి, ఇసతరీ చేసిన బటట్లు.. చేతిలో ఒక
నోట బుక, జేబులో ఒక పెన. అంతే! మొహంలో అమాయకతవ్ం, తెలివీ సమపాళళ్లో కనిపిసుత్నాన్యి. తను అనుకునన్దే తపప్ ఎవరి
పర్భావంలోనూ పడిపోడని అరధ్మవుతోంది.
చకచకా పర్శన్లడిగారు, ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్. అందరికీ అదే కర్మంలో జవాబిచాచ్డు, సబెజ్కట్ల్కి సంబంధించినంత వరకూ.
సినిమాలు, నవలలు వంటి జనరల నాలెడజ్ మాతర్ం శూనయ్ం. రాజకీయాలు కూడా అంతే.
“కనీసం మన ఛీఫ మినిసట్ర, పైరమ మినిసట్ర ఎవరో తెలుసా?” పర్సాద అడిగాడు. సాంబడు కొదిద్గా తల వంచి నవావ్డు,
మెరుసుత్నన్ పలువరుసతో. అతడి నవువ్ చూసేత్ ఎవరికీ ఏమీ అనుబుదిధ్ కాదు.. దాంతోటే ఎదుటి వాళళ్ని బుటట్లో వేసేసాత్డు.
“సరే.. మేమిసాత్ం పోనీ! నీకాక్వలసినవి తిను.” తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
“వదుద్ సార. ఆకలి లేనపుప్డు తినను. నేను తిరిగి ఇవవ్లేనపుప్డు ఇంకొకరి దగగ్ర ఏదీ తీసుకోను.” ధృఢంగా అనాన్డు. ఏదో
కాసేపు తమాషా చేసి, ఆనందిదాద్మనుకుని వచిచ్న సీనియరస్ అతని సీరియసెన్స చూసి ఏమీ మాటాల్డలేక పోయారు.
“హాసట్లోల్ చేరుతునాన్వా?”
“లేదు సార! నగరంపాలెంలో ఒక చినన్ రూం తీసుకునాన్. హాసట్లోల్ ఐతే ఎకుక్వై పోతుందని. నేనే వండుకుంటా.. ఒక సౌట్, కాసిని
గినెన్లు తెచుచ్కునాన్.”
“తెలివైనవాడివే! హాసట్లోల్ ఫుడ అయితే రెండు రోజులోల్ బోర కొటేట్సుత్ంది. మరి వంటొచాచ్? నీకు పోను పోను టైమ
ఉంటుందనుకుంటునాన్వా వంటకీ వారుప్కీ?” గళళ్ చొకాక్ అనంత అడిగాడు.
“టైమ దేముంది సార! మన చేతిలో ఉంటుంది. అనీన్ మానేజ చెయయ్గలననే అనుకుంటునాన్. మీ అందరి హెలప్ కూడా ఉంటుంది
కద సార! ఒక సారి ఈ కాలేజ గేటు లోపలికి వచాచ్క, ఒక ఫామిలీ లోకి వచిచ్నటేల్ అని చెపాప్రు సార! నాకేం సంకోచం లేదు. సందేహం
లేదు.”
వింటునన్ శోర్తలకి మతి పోయింది.
“వారాన్యనో! ఏంటా భాష.. ఏంటా కానిఫ్డెనస్? నా వలల్ కాదు బాబోయ! మాటకొక సారి ఆ ‘సార’ మానెయియ్ బాబూ! బుదిధ్
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తకుక్వయి నీ జోలికొచాచ్ం. ఇంకెవరైన్నా పటుట్కుంటే కాసత్ కాఫీ దకేక్ది నీతి బోధలు తపేప్వి.” పర్సాద చేతులెతేత్శాడు.
“థాంకస్ సార..” నాలికక్రుచుకునాన్డు నవువ్తూ. సీనియరుల్ కూడ నవేవ్శారు.
“ఇంటర్డకట్రీ కాల్స ఉందిట.. ఎకక్డో కొంచెం గైడ చేసాత్రా అనాన్!” వినయంగా అడిగాడు సాంబడు.
“ఆ పేరేంటయాయ్.. ఇకక్డ చేరే ముందైనా మారుచ్కో పోయావా?”
“కనన్ తలిల్దండుర్లీన్, వారు పెటిట్న పేరునీ ఎటాల్ మారుచ్కుంటాం అనాన్? అయినా పేరులో ఏముంది చెపప్ండి?” మళీళ్ ఒక ఝలక
ఇచాచ్డు సాంబడు.
PPP
“అరజ్ంట కాదు కానీ.. నీకు వీలయినపుప్డు ఒక సారి రా. కొనిన్ విషయాలు మాటాల్డాలి.” డాకట్ర సులోచన గారి ఉతత్రం చదివి,
పొర్ఫెసర పరిమ్షన తీసుకునాన్డు సాంబడు.
మూడో సంవతస్రం లోకి వచాచ్డు సాంబడు. హాసిప్టల కి వెళళ్డం, వారడ్ డూయ్టీలు మొదలయాయ్యి. కాల్సులో మధయ్రకమైన
విదాయ్రిధ్గా గురిత్ంపు తెచుచ్కునాన్డు. పర్తీ సబెజ్కట్ లోనూ మొదటి సారి పాసవడం కూడా మెడికల కాలేజ లో ఎనన్తగగ్ విషయమే! అటాల్
యావరేజ గా ఉండటమే కావాలనుకునాన్డు. పదిమంది దృషిట్లోనూ పడడం ఇషట్ం లేదు సాంబడికి. తన వృతిత్కి కావలసిన విదయ్, మెలకువలు
నేరుచ్కొనడం ముఖయ్ం అనుకునాన్డు. మొదటి రాంకులంటే.. అకక్డ కొంత పోటీ, కొంత అసూయ, కొంత పక్షపాతం ఉండటానికి అవకాశం
ఉంది. సాదా సీదాగా చదువు ముగించి, తన ధేయ్యం నెరవేరుచ్కోవాలి.. అంతే!
పైగా, ఇంటికెళిళ్ వండుకోవడం, కావలసిన సరుకులు తెచుచ్కోవడం.. పర్తీ నెల అయిన జమా ఖరుచ్లు సులోచనకి పంపడం..
ఇవనీన్ కూడా సమయం వెచిచ్ంచ వలసిన విషయాలే. చినన్ సిలిండర ఉనన్ గాస సౌట్ కొనిచిచ్ంది సులోచన. అందులో తకుక్వ సమయంలో
ఎకుక్వ పోషక పదారాధ్లు కలసిన వంటలు నేరుచ్కునాన్డు.
పపుప్, బియయ్ం, కూరలు కలిపి వండేసి, నెయియ్, ఉపుప్, నిమమ్కాయ పిండితే రోజుకి సరిపోయే భోజనం తయార. పెరుగు
కొనుకొక్చుచ్కుని తినేసాత్డు. కాఫీ, టీలు ఎటాల్గా అలవాటు లేదు.
“డాకట్ర గారూ! ఈ అబాబ్యి నిజంగా మెడిసిన చదువుతునాన్డా? ఇంత తకుక్వ ఖరాచ్? మా అబాబ్యీ ఉనాన్డు..మీ వాడికి
రెండేళుళ్ సీనియర. మూడు నాలుగు రెటుల్ చులాగాగ్ సెప్ండ చేసాత్డు.” పెదద్మనిషిగారు ఫోనోల్ అడుగుతుంటే నవేవ్సుత్ంది సులోచన. ఆవిడకి
ఎపుప్డూ నిరాశ కలిగించలేదు సాంబడు.
బసోల్ కూరుచ్ని, మెడికల జరన్ల చదువుతునాన్డు సాంబడు.
“హలో డాకట్ర!” పరిచయమైన పిలుపు.. పర్సాద వచిచ్ ఖాళీగా ఉనన్ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు.
“నమసేత్ అనాన్!” చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు. మొదటి రోజు కలిసినపప్టి నుంచీ, పర్సాద అతనికి ఒక గైడాల్గ, శేర్యోభిలాషిలాగ
అయిపోయాడు.
“ఎందాక పర్యాణం? మీ ఊరికా?”
“అవుననాన్! అమమ్ని చూడాలనిపించింది.” అమమ్ ఉందని తపప్, సాంబడి గురించిన ఇంకే విషయాలూ తెలియవు ఎవరికీ.
“నేను కూడా మా నానన్ని చూడాలని వెళుత్నాన్. నానన్గారికి హారట్ పార్బల్మ. బై పాస చెయాయ్లనాన్రు. రేపు ఫికస్ చేశారు సరజ్రీ.”
“అయోయ్.. సారీ అనాన్! నయమై పోతుంది. ఎకక్డనాన్?”
“విజయవాడలో.” హాసిప్టల పేరు చెపాప్డు పర్సాద.
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“ఈ బస మా ఊరెళుతుందనాన్! అమమ్ని చూసి వచేచ్టపుప్డు హాసిప్టలిక్ వసాత్ను రేపు. పొర్ఫెసర గారిని రెండోర్జులు ఆఫ
అడిగానెటాల్గూ. అవుసరం ఐతే ఇంకొక రోజు కూడా అడగచుచ్. నానన్గారి పేరు?”
జేబులో ఉనన్ చినన్ పుసత్కంలో, పేరు, అడర్స రాసుకునాన్డు సాంబడు.
PPP
“ఇదీ సాంబా విషయం. ఏం చేదాద్ం?” డాకట్ర సులోచన చెపప్వలసింది చెపిప్ ఆగింది, సాంబడినే చూసూత్. వెంకమమ్ కూడా అకక్డే
కింద కూరుచ్ంది.
సులోచనగారింటోల్ వరండాలో కూరుచ్నాన్రు అందరూ. కడిగిన ముతాయ్లాల్ వచాచ్రు నాగరాజు, నాంచారీ. రెండేళళ్లో చాలా
మారుప్ వచిచ్ంది వాళళ్లో. ఇదద్రూ పొడుగు పెరిగారు. చకక్గా మాటాల్డుతునాన్రు. నాంచారి కూడా ఇంగీల్షు, తెలుగు అక్షరాలనీన్ నేరుచ్కుంది.
నాగరాజు సరేసరి. ఎపుప్డూ కాల్సులో ఫసేట్. హాసట్లిక్ ఆనుకునే సూక్ల ఉంది. పెదద్హాలు.. అందరికీ ఇనప మంచాలు, పరుపులు, పరుపుల మీద
రబబ్రు గుడడ్లు, వాటి పైన దుపప్టుల్, పైన ఫానుల్. ఇదద్రిదద్రికి చొపుప్న ఇనప రేకుల్, మంచం కింద బటట్లు పెటుట్కునే పెటెట్లు.. ఉనన్ంతలో
శుభర్ంగా ఉంటుంది హాసట్ల. అకక్డునన్ సదుపాయాలనీన్, దాతలు ఇచిచ్నవే.
కృషణ్వేణి, సాంబడు ఏమంటాడో అని ఆతృతగా ఎదురు చూసోత్ంది.
చాలా సేపు మాటాల్డలేదు సాంబడు. పిలల్లతో సహా అందరూ నిశశ్బద్ంగా ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
“మీరెటాల్ చెపేత్ అటాల్గే నమామ్! మాకు తలీల్, తండీర్, గురువు, దైవం అనీన్ మీరే. కానీ పిలల్ల మాటేమిటి? వాళుళ్ ఉండగలరా? పైగా
అంత ఖరుచ్..”
అమమ్యయ్ అనుకుంది కృషణ్వేణి. పిలల్ల గురించి ఒక ఆలోచన అపప్టికే వచిచ్ంది సులోచనకి. కృషణ్వేణి, ఇంటర మీడియట
వొకేషనల కోరస్ అయాయ్క, సులోచన హాసిప్టల లోనే పని చేసోత్ంది. సులోచన పోర్దబ్లంతో బి.యసీస్ నరిస్ంగిక్ అపిల్కేషన పెటిట్ంది. తన
మారుక్లు, అనుభవం అనీన్ గమనించిన నిరావ్హకులు సీటు ఇచాచ్రు. అయితే.. సీటు దొరికింది హైదార్బాద కాలేజ ఆఫ నరిస్ంగోల్. తమకి
కావలసిన కాలేజిక్ టార్నస్ఫ్ర చేయించు కోవచుచ్.. కానీ ఆ కాలేజోల్ సీట రావడమే కషట్ం. బోధన, హాసిప్టల అనుభవం.. అనీన్ బాగా
ఉంటాయి.
“హైదార్బాద పంపేదాద్ం, హాసట్ల అదీ ఉంటుందెటాల్గా!” అంటుంది సులోచన. సాంబడి అభిపార్యం, అనుమతి కావాలని అతనిన్
పిలిచింది. తను చెపిప్నది సాంబడు కాదనడని తెలుసు. అయినా, కృషణ్వేణి అతని భారయ్.. ముఖాముఖీ మాటాల్డి కానీ ఏ నిరణ్యం తీసుకో
దలుచ్కోలేదు.
“వెంకటలకిష్కి హాసట్లోల్ పని దొరికింది. తను చెయయ్గలిగిందే.. వంటలో, మెయినట్ నెనస్ లో సహాయం. అకక్డ నలుగురైదుగురు
ఉంటారు. మరీ ఎకుక్వ సెట్ర్యిన అవదులే. ఉండటానికి వసతి, భోజనం కాక, నెలకి వెయియ్ రూపాయలు జీతం. పిలల్లని తనే సవ్యంగా
చూసుకోవచుచ్. అటాల్ అని పర్తేయ్కంగా చూడ కూడదు. అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఆ సంగతి వెంకటలకిష్కి చెపప్నకక్రేల్దనుకో!”
“మీకంతా తెలుసమామ్. మాకు ఏది మంచో ఏది చెడో మీరే చూసుకుంటారు. ఇంక నేను చెపేప్దేముంది?” సాంబడు చటుకుక్న
వెళిళ్ సులోచన కాళళ్కి నమసాక్రం చేశాడు.
“ఇదేంటి సాంబా! నాకిషట్ం ఉండదని తెలుసుకదా!” కాళుళ్ వెనకిక్ లాగేసుకుంది సులోచన.
“అమామ్! మరి ఖరుచ్లు.. చివరోల్ సాక్లరిష్ప వసుత్ంది. కానీ ముందుగా మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటాట్లి కదా!”
“ఫరవాలేదయాయ్. వెంకటలకిష్ జీతంలో కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటాలే. అనన్టుల్ పాలెం లో ఏరాప్టుల్ చేసుకోవాలి ఒక వారం
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లోగా.. సరేనా?”
“ఇవేళ నేను కూడా వెళిళ్ అనీన్ సరేద్సి, సరసవ్తి ఆంటీకి అపప్జెపిప్ వసాత్నమామ్!” సాంబడు లేచాడు.
“మేం కూడా రావచాచ్ సాంబనాన్!” పిలల్లు ఇదద్రూ ఒకేసారి..
“నేను కూడా..” కృషణ్వేణి అంది చిరునవువ్ నవువ్తూ.
PPP
చలల్ని గాలి గుండెల నిండుగా పీలుసూత్, ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్ తన ఊరిని తనివి తీరా చూసుత్నాన్డు సాంబడు, పడవలో చెరో
పకక్నా పిలల్లిదద్రినీ కూరోచ్ పెటుట్కుని. పిలల్లైతే మూడేళళ్యింది ఆ వూరొచిచ్. నాంచారికి గురుత్ కూడా లేదు. కళుళ్ పెదద్వి చేసి ఆశచ్రయ్ంగా
చూసోత్ంది.
ఒడుడ్కి చేరగానే, బలల్ వేసిన వెంటనే, ఒకక్ దూకు దూకాడు సాంబడు. అదే కాలిబాట. అవే మడ అడవులు. ముళళ్ తుపప్లు,
పొదలు తపప్, పనికొచేచ్ మొకక్లేం లేవు. నెమమ్దిగా ఇది జనావాసం లేని అరణయ్మైపోతుందా? సాంబడికి దుఃఖం వచిచ్ంది. తను పుటిట్ పెరిగిన
ఊరు. ఎటాల్గైనా కాపాడుకోవాలి తను పైకొచిచ్. అపప్టి వరకూ? ఫరవాలేదు. చేపలునన్ంత వరకూ.
తమ ఇలుల్ చూడగానే నాగరాజు పరుగెతాత్డు.. వాడికేం గురుత్కొచిచ్ందో! నాంచారి నోటోల్ వేలేసుకుని చూసుత్ండి పోయింది.
కృషణ్వేణి కళళ్లో తిరుగుతునన్ నీళళ్ని లోపలే అదిమేసింది. వెంకమమ్ మూడిళళ్నీ రోజూ శుభర్ం చేసూత్ ఎకక్డి వకక్డ సరేద్సూత్ ఉంటుంది.
అందుకే అనిన్ ఇళూళ్ వాస యోగయ్ంగానే ఉనాన్యి.
“ఏందే! అందరూ వచాచ్రా.. ఎనాన్ళళ్కెనాన్ళళ్కి.” అంత మొహం చేసుకుని నవువ్తూ వచిచ్ంది సరసవ్తమమ్, కరర్ పటుట్కుని.
“నమసేత్ సరసవ్తి ఆంటీ! మీ రెండో అబాబ్యికి ఇలుల్ కావాలని చూసుత్నాన్డట కదా! మా ఇంటోల్ ఉండమని చెపప్ండి. అదెద్ అదీ..
ఏమీ అకక్రేల్దు. మీ ఇంటికి పకక్నే ఉంటాడు కూడా..” సాంబడిని చూసి తెగ ముచచ్ట పడిపోయింది సరసవ్తి. దగగ్రగా వచిచ్, బుగగ్లు
పుణికింది.
“ఎంత వాడవయాయ్వురా సాంబడూ! డాకట్రవతనాన్వంటగా! మనూరోల్ మొటట్మొదటి డాకట్రివ్ నీవేరా. చాలా సంతోషంగా ఉంది.
అటట్గే మా వోడు మీ ఇంటోల్ ఉంటాడు. మరి అమమ్? కృషణ్వేణి ఇంటోల్ ఉంటదా?”
“లేదాంటీ అమమ్ కూడా టౌను కొచేచ్సోత్ంది. అకక్డ, పిలల్లిదద్రూ ఉండే హాసట్లోల్నే ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. నెలకొక సారి వసుత్ందనుకో..
మిమమ్లన్ందరినీ కలవడానికి. వేణి, హైదార్బాద వెళోత్ంది.. పై చదువులకి. అందుకనే ఈ ఏరాప్టల్నీన్ చేసుత్నాన్ం.”
“అయోయ్.. వెంకటలకిష్ కూడా వెళిళ్పోతాందా! అదే అనుకునాన్లే.. మీరందరూ ఎకక్డుంటే అది కూడా అకక్డే ఉంటుందని.
మంచిదేరా. చకక్గా చదువుకుని మనూరి పేరు నిలబెటట్ండి. ఇపుప్డే మా రెండో వోడిని పిలుచ్కొసాత్.” నెమమ్దిగా అడుగులు వేసూత్ సరసవ్తి
వాళిళ్ంటి వైపుకి వెళిళ్ంది.
వెంకమమ్ ఇంటి తాళం తీసి తలుపులు బారాల్ తెరిచింది.. గాలి చొరడానికి. సాంబడు లోపలికి వెళిళ్, నలువైపులా చూశాడు.. పర్తీ
గోడా చేతితో తడుముతూ!
షావుకారికి ఫోన చేసి వసుత్నాన్మని చెపేత్, అందరినీ అకక్డికే భోజనానికి వచెచ్యయ్మనాన్డు. కృషణ్వేణీ, పిలల్లూ, సరసవ్తి కొడుకు
వచిచ్ ఇలుల్ చూసుకుని మాటాల్డే వరకూ వాకిలి అంతా తిరుగుతూ మొకక్లోల్నే గడిపారు. వాళళ్ ఇళళ్లోకి వెళళ్లేదు.
“ఎటెట్టాట్.. మా తలిల్ కృషణ్వేణే.. హైదార్బాద యెలత్నాన్వా? మా అమేమ్! బాగా చదువుకుని.. ఇకక్డికే వచెచ్యాయ్ల. ఏమంటారు..”
షావుకారు భారయ్, రెండు చేతులూ చాచి ఆహావ్నించింది.
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PPP

తిరిగి వచేచ్సుత్ంటే.. ఒకక్సారిగా జాఞ్పకాలు చుటుట్ ముటాట్యి సాంబడిని.
ఇదే కిటట్మమ్లో ఎనిన్ కథలు జరిగాయి.. ఊరోల్ అందరికీ అనన్ం పెడుతూనే, కోపం వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ని కూడా తీసుకుని వెళిళ్
పోయింది కిటట్మమ్. ఈ పడవల పర్యాణం మానేసి, ఇంకేదైనా ఏరాప్టు చేసేత్ కానీ సమసయ్ పోదు. కేష్మంగా అదద్రి చేరేచ్ వాహనం.. లేదా బిర్డజ్.
కానీ బిర్డజ్ అంటే మాటలా! పర్భుతావ్లు కలిప్ంచుకోవాలి. దానికి లంకలో ఉనన్ ఊళళ్లో పటిట్ంచుకునే రాజకీయ నాయకులే లేరు.
ఏ పూటకా పూట గడుసేత్ చాలనుకునే బడుగు జీవులునన్ చోట అవనీన్ ఎటాల్ వసాత్యి?
చదువైపోయాక తనేమైనా చెయయ్గలడా! వెనకాల ఏ దనూన్ లేదు. నిలదొకుక్కోడానికే సంవతస్రాలు పడుతుంది. కుటుంబం
మొతత్ం ఊరి సమసయ్ల నుంచి పారిపోతునాన్మా అనిపించింది ఒక క్షణం.
“లేదు లేదు.. బయిటికి వెళిళ్ ఏదైనా చేసేత్నే కద ఫలితం వచేచ్ది..” మళీళ్ సరిద్ చెపుప్కునాన్డు.
“సాంబనాన్! ఎంత పెదద్ చేపో.. చూడు..” నాగరాజు చేతి మీద కొటిట్ చూపించాడు.
నిజమే.. అలలోల్ పలీట్లు కొడోత్ంది.. ఎంతో సేవ్ఛఛ్గా. ఏ వలలోనో చికుక్కునే వరకూ!
కృషణ్వేణి ఏం చేసోత్ందా అని చూశాడు సాంబడు. చివరునన్ బలల్ మీద కూరుచ్ని, నీళళ్లోకి చూసోత్ంది. పకక్కి వెళిళ్, తన చేతిలో
చెయేయ్సి కూరుచ్నాన్డు. ఇదద్రూ కలిసి, తాము భవిషయ్తుత్ లోకి చెయయ్బోయే పర్యాణం గురించి చరిచ్ంచు కునాన్రు.
డాకట్రమమ్కి మాట ఇచిచ్నందువలోల్ ఏమో.. చితర్ంగా కృషణ్వేణిని చూసేత్ సేన్హితురాలాల్గనే అనిపిసోత్ంది.
చిరునవువ్ నవువ్తూ కృషణ్వేణిని చూశాడు.
“ఇంకా మూడేళుళ్..” చెవిలో అనాన్డు గుసగుసగా! కృషణ్వేణి సిగుగ్తో తలొంచుకుంది.
మధయ్లోనునన్ బెంచీ మీద వెంకమమ్, దగగ్ర పడుతునన్ రేవుని చూపిసోత్ంది పిలల్లకి.
PPP
“అమామ్! మీరికక్డా..” ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, ఆపరేష థియేటర దగగ్రునన్ లాంజోల్ కూరుచ్నన్ సులోచన దగగ్రికి వెళాళ్డు సాంబడు.
విజయవాడలో పేరెనిన్కగనన్ హాసిప్టల అది. సాంబడి సీనియర పర్సాద వాళళ్ నానన్గారికి ఆపరేషన అవుతోంది.
“మా రోటరీ కల్బ మెంబర, బాగా కావలసిన వారు, చౌదరిగారికి సరజ్రీ అవుతుంటే వచాచ్ను. నువేవ్మిటి ఇకక్డా?”
“నేను కూడా నా ఫెర్ండ పర్సాద నానన్గారి సరజ్రీ కే వచాచ్ను. అతనికి కాసత్ మోరల సపోరట్ కోసం. పర్సాద నాకు రెండేళుళ్
సీనియర. కాలేజోల్ చేరిన రోజు నుంచే ఫెర్ండ అండ గైడ అయాయ్డు.
“అవునా! పర్సాద నానన్గారి గురించే నేను వచిచ్ంది కూడా. కొదిద్గా బిపి, షుగర లాంటి కాంపిల్కేషనస్ ఉనాన్యి, రమమ్ంటే
వచాచ్ము. మాకు వాళుళ్ ఎపప్టి నుంచో తెలుసు. సుధాకర థియేటరోల్ ఉనాన్రు. భలే కలిశాము కదూ!” సులోచన చిరునవువ్ నవివ్ంది.
“నిజమే నమామ్! పొదుద్నేన్ కదా మీ దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్. అనుకోకుండా ఆతీమ్యులిన్ కలుసుకుంటే ఎంతో ఆనందం
కలుగుతుంది కదూ..”
“ఆంటీ! డాడీకి ఫరవాలేదు కదా?” పర్సాద ఆదురాద్గా వచిచ్ సులోచన పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
“సరజ్రీ అవుతోంది కదా.. అంతా కంటోర్ల లోనే ఉంది. హి విల బి ఆల రైట.” పర్సాద చెయియ్ పటుట్కుని నిమురుతూ అంది
సులోచన. చౌదరి గారికి భారయ్ లేదు. పర్సాద ఒకక్డే కొడుకు. కళళ్నిండా నీళుళ్.. చేతులు వణుకుతునాన్యి.
“మీ డాడీ నవువ్తూ బయటికి వసాత్రు పర్సాద. అంతా చకక్గా అవుతుంది.” సాంబడు గబగబా పర్సాదిక్ అటు పకక్న కూరుచ్ని,
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భుజం మీద చెయేయ్శాడు.
“నాకు డాడీనే అంతా చేశారార్! అమమ్ నాకు ఐదేళళ్పుప్డు పోయింది. ఎనిన్ పనులునాన్ సాయంతర్ం ఏడు గంటలకి ఇంటికి
రావలసిందే. తనే సవ్యంగా నాకు అనన్ం తినిపించాలి. కథలు చెపూత్ నిదర్ పుచాచ్లి. ఆయన కనుక లేకపోతే నేను ఒంటరి నైపోతాను.”
సాంబడికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియటేల్దు. తన భుజం మీద సేన్హితుడి తల ఆనిచ్ ఓదారాచ్డు.
థియేటర తలుపులు తెరుచుకునాన్యి.
“అంతా బాగా అయింది. ఎవివ్రి థింగ నారమ్ల. కొంచెం సేపయాయ్క, గాల్స డోర లోంచి చూడచుచ్.” సుధాకర థియేటర గౌన తోనే
అలసటగా వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.
“థాంకస్ అంకుల. రండి మా ఛాంబర లోకి వెళాద్ం. నువు కూడా దా సాంబా!” పర్సాద లేచి దారి తీశాడు. రెండు మూడు
కారిడారుల్ దాటాక, చివరోల్ ఒక పెదద్ సూట లోకి తీసుకెళాళ్డు.
సులోచన, సుధాకర మామూలుగా. సాంబడు ఆశచ్రయ్ంగా వెనుకే అనుసరించారు.
“సాంబా! ఈ హాసిప్టల మాదే. నేను టెంత లో ఉండగానే డాకట్రిన్ అవాలని ముందుగా నరిస్ంగ హోమ కటిట్ంచారు డాడీ. సుధాకర
అంకుల వారానికి మూడు రోజులు ఇకక్డికి వసుత్ంటారు. ఆంటీ, అంకుల మా ఫామిలీ ఫెర్ండస్.”
సుధాకర లోపలికి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచాచ్డు.
“ఓ.. అయితే మీరిదద్రూ ఫెర్ండస్ అనన్మాట. సామ్ల వరలడ్.
పర్సాద అయోమయంగా చూశాడు.
“ఇవేళ అందరికీ ఆశచ్రాయ్లే! సాంబడు మాకు అలుల్డు.” సులోచన నవువ్తూ అంది.
సాంబడు కుల్పత్ంగా తమ అనుబంధానిన్ వివరించాడు.
“నేను మెడికల కాలేజోల్ చేరడానికి ఈ అమేమ్ కారణం. లేకపోతే చేపలు పటుట్కుంటూ ఉండే వాణిణ్. వీరి ఋణం ఏమిచిచ్నా
తీరుచ్కోలేను.”
“అంతే కాదు..” సుధాకర చెపప్బోతుంటే చెయియ్ గటిట్గా నొకిక్ంది సులోచన.
“ఉండండి కాఫీ తాగి మాటాల్డు కుందాం.” ఆయా తెచిచ్న కాఫీ తాగుతూ, సరజ్రీ గురించి చరచ్ మొదలు పెటిట్ంది. సుధాకర,
సులోచన సూచన అరధ్ం చేసుకుని, థియేటరోల్ విషయాలు చెపప్ సాగాడు. పర్సాద చాలా శర్దధ్గా వింటునాన్డు. అతనికి సరజ్రీ మీద ఆసకిత్.
ఎకక్డ సీటొచిచ్నా చదివేయడానికి నిశచ్యించుకునాన్డు.. ఎంత డబబ్యినా కటిట్.
సాంబడు అపుప్డపుప్డే హాసిప్టలిక్ వెళళ్డం మొదలు పెటాట్డు. అందుకే.. కొంచెం అరధ్ం అయి, కొంత అరధ్ం అవక అవసథ్
పడుతునాన్, డాకట్ర సుధాకర వివరించే పదధ్తి నచిచ్, ముందుకు వంగి వినసాగాడు.
ఆ రోజంతా పర్సాద దగగ్రే ఉండి, మరునాడు పొదుద్నేన్ కాలేజీ సమయానికి గుంటూరు చేరుకునాన్డు సాంబడు. ఆ రోజే
కృషణ్వేణి హైదార్బాద పర్యాణం..
ఇదద్రి చదువులూ అవడానికి సరిగాగ్ మూడేళుళ్ పడుతుంది.
13
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“సాంబా! నా చదువు ఇంకొక నెలలో అయిపోతుంది. మూటా ములేల్ సరేద్సి వచేచ్సుత్నాన్. అకక్డ ఏదైనా హాసిప్టలోల్ చేరి
పోతాను. జీతం ఎంత ఇచిచ్నా సరే. ఒకక్దానీన్ ఉండటం ఇంక నా వలల్ కాదు. పళళ్ బిగువున ఇనేన్ళూళ్ భరించాను ఒంటరి తనానిన్.
మనసులో మాట చెపుప్కోవడానికి కూడా ఎవరూ లేక ఎంత అలాల్డి పోయానో తెలుసా? ఇక నీ చదువు కూడా అయి, హౌసస్రజ్నీస్ కొచాచ్వు
కనుక మన సంగతి ఆలోచించు. నీ వేణి.” కృషణ్వేణి ఉతత్రం చదివి ఆలోచనలో పడాడ్డు సాంబడు. నిజమే..వియో గానికి, విరహానికి తెర
దించాలి.
హౌస సరెజ్నీస్లో సైట్ఫండ ఇసాత్రు. ఒకక్రి కైనా, ఇదద్రికైనా ఖరుచ్లో పెదద్ తేడా ఉండదు. ఇపుప్డునన్ గదిలోనే ఉండచుచ్. ఇంటి
వాళుళ్, కిర్షిట్యనస్. చాలా మంచివాళుళ్. ఐదేళుళ్గా అదే గదిలో ఉంటునాన్డు. ఆ మధయ్న వంట చేసుకోడానికో గటుట్, అటాచడ్ బాత రూమ
కూడా కటిట్ంచారు.. రేపే ఒక మాట చెపిప్.
“డాకట్ర! ఒక కొతత్రకం సరజ్రీ అవుతుందిపుప్డు. థియేటర లోకి వసాత్రా? పది నిముషాలోల్ డెర్స మారుచ్కుని, చేతులు వాష
చేసుకుని వచెచ్యయ్ండి.” అసిసెట్ంట సరజ్న మాటలు వింటూనే..ఆలోచన లోంచి బైట పడి పరుగెతాత్డు సాంబడు.
PPP
“అటాట్ అడగాలా డాకట్ర బాబూ! మీరు ఎకక్డా ఉనన్ జాడే ఉండదు.. మీ ఆవిడని తపప్క తీసుకొచెచ్యయ్ండి. మీ ఇదద్రికీ చకక్గా
సరి పోతుంది ఇలుల్. ఇంకా కావాలంటే ఆనుకుని ఉనన్ ఒక గది కూడ ఇసాత్ం. మా బాబు ఎటాట్గా అమెరికా యెలిల్ పోయాడు. రెండేళళ్ వరకూ
రాడు.” సాంబడు ఇంటి ఓనర, మేరీ అంది.
కృషణ్వేణి ఉతత్రానికి జవాబివవ్కుండా తన పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్డు సాంబడు.
డాకట్ర సులోచనకి చెపాప్డు ముందుగా.
“నేనేమంటాను సాంబా! అసలు ఇనాన్ళూళ్ దంపతులని విడివిడిగా ఉంచడం ఏం బాగా లేదు. అపుప్డపుప్డు అనుకుంటూ
ఉంటాను.. వేణిని, గుంటూరు లోనే నరిస్ంగ కాలేజోల్ చేరిపించాలిస్ందేమో అని. మీరు ఇదద్రూకూడా చాలా పటుట్దలతో ఉనాన్రు. చదువులోల్
ఒక సేట్జ దాటారు. కొంత సంపాదనకి చేరుకునాన్రు. ఇంక ఆపై మెటల్ంటావా.. ఇదద్రూ కలిసే ఎకక్చుచ్.హాయిగా కాపురం పెటుట్కోండి. ఇంక
ఏ సంకోచాలూ వదుద్.” సులోచన వెంటనే సప్ందించింది.
ఇంక వెంకమమ్.. చుటూట్ పిలలల్తో ఆవిడకి ఎపుప్డూ ఒంటరితనం బాధించే పర్శేన్ లేదు. అందరు పిలల్లూ ఆవిడకి మాలిమే!
నాంచారి ఐతే వీలునన్పుప్డలాల్ వెంకమమ్ వెనుకే ఉంటుంది. నాగరాజు ఆరోకాల్సుకొచాచ్డు. ఇపుప్డు వాడికి తలిల్దండుర్ల గురించి.. తమ
గురించి బాగా తెలుసు.
“ఇంతకనన్ ఆనందమేందిరా సాంబా!నా దగగ్ర పది వేలునన్యియ్. ఇకక్డ నాకు ఖరుచ్లేం లేవు. అవి ఇసాత్.. మీ సంసారానికి
కావలసినవి కొనుకోక్ండి.” అమమ్ ఆపాయ్యతకి కళళ్లో నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి సాంబడికి. తవ్రలో ఆవిడని తీసుకెళిళ్ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి.
ఎంత కషట్పడింది తమ కోసం..
“అమామ్!” ఎదకి హతుత్కుని అటాల్ ఉండిపోయాడు కొంచెం సేపు. తలిల్ పేర్మకి సాటి ఏదనాన్ ఉందా సృషిట్లో!
ఆరోజు శరీరం,మనసు కూడదీసుకుని, అమమ్ కనుక డాకట్రమమ్ దగగ్రికి వెళళ్క పోతే.. తమ బతుకులు ఎటాల్ ఉండేవో!
ఊహించడనికి కూడా భయం వేసుత్ంది. ఏరోజు చేపల డబుబ్లు ఆరోజు తిండికి సరిపోతాయా లేదా అని.. దినదిన గండం.. సనన్గా వణికాడు.
“వెరిర్ నాగనాన్! ఏందిరా? నీకు డాకట్రయేయ్ రాత ఉంటే ఇంకో విధంగా వచేచ్ది అవకాశం. ఏ తలైల్నా నేను చేసినటేల్ చేసుత్ంది. రేపు
నీకు పిలల్లు పుడితే.. వాళుళ్ తపప్ ఎవరూ కనిపించరు.. నేను కూడా..” నవివ్ంది వెంకమమ్.
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“పోమామ్!” బుగగ్లెరర్బడాడ్యి సాంబడికి.. అంతటి ఆజాను బాహుడికీ.
ఆరేళళ్లో చాలా మారారు సాంబడూ, కృషణ్వేణీ కూడా.
సాంబడికి.. తనకి అవసరమైనంతే తినడం, ఏ అలవాటూల్ లేకపోవడంతో చకక్ని శరీర సౌషఠ్వం వచిచ్ంది. పైగా ఎకక్డికెళిళ్నా
నడిచే వెళాత్డు. పది కిలో మీటరల్ వరకూ ఢోకా లేదు. విజాఞ్నం పెరగడంతో హుందాతనం అబిబ్ంది. పరిశీలనా శకిత్ ఎపుప్డూ ఎకుక్వే అతడికి.
డాకట్రయాయ్క చుటుట్ పర్కక్ల వారి మనసత్తావ్ల పరిశీలన మరింత ఎకుక్వయింది.
చాలా కొదిద్ మంది సేన్హితులు సాంబడికి. వాళళ్లో పర్సాద ముఖుయ్డు. పర్తీ సబెజ్కీట్క్ అతని సహాయం ఉండేది. పర్సాద, యమెమ్స
చెయయ్డానికి మణిపాల వెళిళ్ పోయాక, కొనాన్ళుళ్ ఎడారిలో ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఎపుప్డైనా ఉతత్రాల దావ్రానే యోగకేష్మాలు తెలిసేది.
ఫోనుల్ చెయయ్డానికి డబుబ్లు కావాలి కదా! పర్సాద కి సమసయ్ లేక పోయినా, అతని చేత కూడా పెటిట్ంచడం ఇషట్ం ఉండదు సాంబడికి.. ఇంటి
వాళిళ్ంటోల్ ఫోన ఉనాన్ కూడా.
వయసుతో పాటు, శరీరం రంగు కూడా చామన చాయకి మారింది.. పడవల మీద సముదర్ంలో విహారం లేక పోవడం వలన.
ఎపుప్డూ లేతరంగు బటట్లోల్ చూడగానే ఆకరష్ణీయంగా ఉంటాడు.
వెంకమమ్ అతని నడుం దగగ్రికి వచిచ్ంది. బరువు పనులూ అవీ లేకపోవడం వలల్ అంత ముదిమి గా కనిపించడం లేదు. హాసట్లోల్
మెడికల కేర బాగా ఉంటుంది. పర్తీ వారం డాకట్ర సులోచన, సుచాకర వచిచ్ చూసాత్రు. అవసరమైన మందులు, విటమినుల్ ఇసాత్రు. దాంతో
ఆరోగయ్ం బాగుండి.. కళకళాళ్డుతోంది.
నుదుటి మీద చినన్గా సింధూరం బొటుట్ పెడుతుంది. చూడగానే పవితర్ భావం కలుగుతుంది.
“కొంచెం పెదిద్లుల్ తీసుకునాన్క, నువువ్ నా దగగ్రికి వచెచ్యాయ్లమామ్! కాదన కూడదు. ఇపుప్డే తీసుకెళిళ్ పోదును.. కానీ ఒకటే గది.
అందుకే ఆలోచిసుత్నాన్. మనం సెటిల అయాయ్క, నాగరాజుని, నాంచారిని కూడా తీసుకెళిళ్ పోదాం.”
PPP
“మీ కోసం ఎవరో వచాచ్రమామ్! అరజ్ంటాగ్ రమమ్ంటునాన్రు.” ఆయా వచిచ్ చెపిప్ంది, పెటిట్లో బటట్లు సరుద్ కుంటునన్ కృషణ్వేణికి.
మూడేళళ్లో ఎవరూ తన కోసం రాలేదు. సహాధాయ్యులందరితో అవసరం అయినంత వరకే సేన్హంగా ఉంటుంది. ఊరోల్ ఎవరూ
లేరు.. ఊరిన్ంచి ఎవరూ రారు.
“నిజంగా నాకోసమేనా? ఎవరికో చెపప్బోయి..”
“భలే దానివమామ్! ఇకక్డ పర్తీ ఒకక్రి పేరు నాకు తెలుసు. మీ పేరు, ఊరు కూడా చెపేప్రు ఆ బాబు.”
“బాబా! మగతనా..” మరింత షాక. తన కాలేజోల్ మగవాళేళ్ ఉండరు. చూసేత్ పోలా.. పెటిట్ మూసేసి లేచింది.
బైట తోటలో, రెండు చేతులు పాంట జేబులోల్ పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసూత్.. ఎవరు.. ఓహ! గుండె దడదడ
లాడుతుండగా రివువ్న పరుగెతిత్ అడుగు దూరంలో ఆగి పోయింది.
“సాంబా! నిజమేనా.. నువేవ్నా? గాటిట్గా గిలుల్.” చెయియ్ చాపింది.
సాంబడు పకపకా నవువ్తూ చెయియ్ అందుకుని పెదవుల కానించుకునాన్డు.
చుటూట్ చూసింది కృషణ్వేణి. అకక్డా అకక్డా ఎవరో తిరుగుతూనే ఉనాన్రు. లాభం లేదు, వేషా లేసేత్ ఎవరో మోసేసాత్రు.
ఇకక్డికొచిచ్, ఇటాల్ ఏడిపించడం ఏవనాన్ బాగుందా? నలుగురికీ వినిపించకుండా గటిట్గా దెబబ్లాడింది. అటువంటి కొటాల్టలు భారాయ్ భరత్లకే
సాధయ్ం. కృషణ్వేణి అలుగుతుంటే, సాంబడు నవువ్తూ వింటునాన్డు.
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“అయిందా! ఇపుప్డు నేను మాటాల్డచాచ్?”
“ఊ..” బుంగమూతి పెటిట్, తల పకక్కి తిపిప్ంది. నిగర్హించుకోడానికి నానా అవసాథ్ పడాడ్డు సాంబడు.
వాళళ్ పెళళ్యి ఆరేళళ్వుతోంది. అదేం విచితర్మో.. అనేన్ళుళ్గా కలగని వింత కోరికలు ఒకక్సారిగా విజృంభిసుత్నాన్యి. అంత
కాలం కృషణ్వేణికి దూరంగా ఎటాల్ ఉండగలిగాడో.. తలచుకుంటేనే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. ఆ గొపప్దనం, తామేమిటో నిరూపించుకోవాలనన్
పటుట్దలదే! లేకపోతే ఎనిన్సారుల్ ఈ అందాల భరిణని ఎదురుగా పెటుట్కుని, బండలా ఏ సప్ందనా లేకుండా ఎటాల్ ఉండగలిగాడూ!
కృషణ్వేణి కూడా పటన్వాస పర్భావమో ఏమో.. చాలా మారింది. నాజూగాగ్.. గటిట్గా నడుసేత్ కంది పోతుందేమో అనన్టుల్
తయారయింది. అందులో నరిస్ంగ లో శారీరిక శర్మ ఎకుక్వ.. చాలా సేపు నిలబడడ్ం.. వారుడ్లోల్ నడవడం, పర్తీ క్షణం అపర్మతత్తతో ఉండాలి.
వేరేవ్రు పర్దేశాల నుంచి వచిచ్న రకరకాల మనుషులతో మసలటంతో.. చాలా నెమమ్దిగా, ఎదుటి వారిని ఆకటుట్కునేటుల్ మాటాల్డడ్ం
నేరుచ్కుంది. అందులో తన వృతిత్లో కూడా, రోగులకి సాంతవ్న కలిగించేలా నడుచు కోవాలి. ఏదైనా శర్దధ్గా, మనఃసూఫ్రిత్గా చెయయ్డం
వెంకమమ్ దగగ్ర నుంచే వచిచ్ంది కృషణ్వేణికి.
అనురాగం అంతా కళళ్లో నింపుకుని చూసుత్ండి పోయాడు సాంబడు.
“మాటాల్డవేం మరీ!” సాంబడి కేసి చూసిన కృషణ్వేణి బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి.
“ఏయ.. ఏంటా చూపులూ? ఎవరైనా చూసేత్ ఏమనుకుంటారూ? అకక్డ కూరుచ్ని మాటాల్డు కుందాం పద.” దూరంగా ఉనన్ బెంచీ
దగగ్రికి నడిచింది. సాంబడు అనుసరించాడు.
చకచకా నడుసుత్నన్ కృషణ్వేణిని వెనుక నుంచి చూసుత్ంటే మళీళ్ అలజడి మొదలయింది సాంబడిలో. వెడలాప్టి జడ..
చినన్పప్టున్ంచీ అటాల్గే ఉంది. లయబదధ్ంగా పిరుదుల మీద ఊగుతునన్ జడని పటుట్కుని తన మెడ చుటూట్ చుటుట్కుంటే..
చేతులు రెండూ కటుట్కుని, గటిట్గా నిశచ్యించేసుకునాన్డు.. ఇంక ఆగటం ఏమాతర్వూ తన వలల్ కాదు. ఎకక్డికైనా ఎతుత్కుపోయి..
నరెస్స హాసట్ల ముందునన్ తోట ఒక మాదిరి పెదద్దే. పెదద్ లాన.. మధయ్లో చినన్ కొలను. లాన చుటూట్ పూల మొకక్లు. తోట చుటూట్
వేప, తంగేడు, పునాన్గ, దేవుడు గనేన్రు మొదలయిన పెదద్ చెటుల్. చెటల్ మధయ్లో ఉనన్ బెంచీ మీద కూరుచ్ంది కృషణ్వేణి.
చేతులు కటుట్కుని ఎదురుగా నిలుచ్ని తదేకంగా చూసుత్నాన్డు సాంబడు.
“ఏంటి.. అటాట్గే చూసాత్నే ఉంటావా? మరీ యిడూడ్రం లాగుందే యవావ్రం..” ఒకక్ కసురు కసిరింది కృషణ్వేణి. ఏవో సంకెళుళ్
తెంచుకుని ఆకాశంలో విహరిసుత్నన్టుల్ అనిపించిది సాంబడికి. చినన్పప్టి అమాయకతవ్ం, పరుగెతుత్కుని మళీళ్ వచిచ్నటుల్ అనిపించింది.
నవువ్తూ వెళిళ్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు.
“అటాట్ నవవ్మాకయాయ్..” సినిమాలో హీరోయిన అనన్టుల్గా అంది మురిపెంగా.
“ఎంత నాజూగాగ్ ఉనాన్యీ వేళుళ్..” కృషణ్వేణి చేతిని, తన రెండు చేతుల మధాయ్ అపురూపంగా, సునిన్తంగా పటుట్కుని అనాన్డు.
“కృషణ్వేణీ! నువావ్?” గటిట్గా.. బరబర లాడుతునన్ గొంతు, కొంచెం దూరంలోనే..
ఉలికిక్పడి లేచి నిలుచుంది. ఎదురుగా హాసట్ల వారెడ్న కమ హెడ నరస్ పారిజాతం, తీక్షణంగా చూసూత్.
“నువువ్ కూడా ఇటువంటి పనులు చేసుత్నాన్వా?” నమమ్లేనటుల్ చూసోత్ంది లాన చుటూట్ వాకింగ చేసుత్నన్ పారిజాతం ఆగిపోయి.
“మేడమ! సారీ.. ముందు మీకు పరిచయం చెయాయ్లిస్ంది. ఇతను డాకట్ర సాంబడు, మా మేనతత్ కొడుకు. అంతే కాదు నా
హజెబ్ండ కూడా.. గుంటురోల్ హౌస సరెజ్నీస్ చేసుత్నాన్డు. ఇవేళ వెళిళ్ పోతునాన్ కదా! ననున్ తీసుకెళళ్డానికి వచాచ్డు.”
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నమమ్లేనటుల్నాన్యి పారిజాతం చూపులు.. ఎటాల్ ఈవిడని నమిమ్ంచడం? ఆవిడేదో చేసేసుత్ందని కాదు.. అనవసరంగా.. తపుప్
చెయయ్కుండా తపుప్డు అభిపార్యం కలిగించడం ఎందుకని! కృషణ్వేణి నిసస్హాయంగా చూసింది సాంబడిని.
సాంబడు ఏ మాతర్ం తడబడకుండా, పేంట జేబులోంచి పరస్ తీశాడు. పారిజాతం దగగ్రగా వెళిళ్, తెరిచి చూపించాడు. అందులో
కనిపించేటుల్నన్ రెండు అరలోల్.. ఒక దాంటోల్ తమ పెళిళ్ ఫొటో.. ఇదద్రూ దండలతో, కృషణ్వేణి మెడలో మంగళసూతర్ం వేళాళ్డుతూ! ఇంకొక
దాంటోల్ సాంబడి ఫొటో ఐడి.
పారిజాతం కళళ్ నిండా నీళళ్తో చూసింది సాంబడిని.
“సారీ డాకట్ర! కృషణ్వేణి చాలా మంచి అమామ్యి. ఎపుప్డూ ఎవరితోనూ మాట అనిపించుకోదు. తన నడవడిని ఎవరూ ఎంచలేరు.
అందుకే ఆశచ్రయ్ పోయాను. చాలా సంతోషం. గాడ బెల్స యు మై చిలెర్డ్న.” చేతోత్ గాలోల్ కార్స చేసి, ఆ చేతిని పెదవులకానించి వెళిళ్పోయింది.
“ఎంత తెలివైనవాడివి సాంబా! థాంకుయ్.” బెంచీ మీద సాంబడిని ఆనుకుని కూరుచ్ంది.
“మరి.. కృషణ్వేణమమ్ మొగుడాన్ ఇంకేమనాన్నా!” నడుం చుటూట్ చెయేయ్సి అనాన్డు కొంటెగా.
“ఇనాన్ళూళ్ ఈ చిలిపితనం ఎకక్డికెళిళ్ందటా?”
“ఇదిగో ఈ కారడ్ సంపాదించడానికి వెళిళ్ంది.” ఇంకా తెరచే ఉనన్ తన పరోస్ల్ ఐడి చూపించాడు.

PPP

సామానల్నీన్ ఆటోలో ఎకిక్ంచి నిలుచునాన్డు సాంబడు. పది నిముషాలయింది. కృషణ్వేణి జాడ లేదు. చుటుట్ పకక్లంతా
పరిశీలిసుత్నాన్డు. సంధాయ్ సమయం.. ఇకక్డి డూయ్టీ అయిపోయింది, మరి నా ఇంకొక అరధ్ భాగానికి కూడా నీ సేన్హం కావాలి అంటూ
భూదేవి నెమమ్దిగా కదులుతోంది. పనెన్ండుగంటలు నాకు కనున్ల విందు కలిగించి వెళిళ్పోతావా అంటూ కినుకతో ఎరర్గా, పెదద్గా అయి,
తన కెంజాయ కిరణాలని నలుదిశలా వాయ్పింపజేశాడు ఆదితుయ్డు.
ఆ కిరణాలలో మెరుసుత్నన్ చెటల్ అందాలని ఆనందంగా పరికిసుత్నాన్డు సాంబడు.. కృషణ్వేణి ఆలశయ్ం చేసోత్ందని కొంచెంకూడా
అసహనంగా లేడు. సహజంగానే నెమమ్దసుత్డు.. జీవితంలో ఎదురుక్నన్ ఆటుపోటుల్, కషాట్లు మరింత సహనశీలిగా మారాచ్యి.
అటువంటి గుణం ఉనన్వాళుళ్ ఏ వృతిత్లోనైనా రాణిసాత్రు. అందరి అభిమానానీన్ చూరగొంటారు.
“సారీ సాంబా! అందరికీ వీడోక్లు చెపిప్ వచేచ్ సరికి కాసత్..” కృషణ్వేణి పరుగెతుత్తునన్టుల్గా నడుసూత్ వచిచ్ంది. ఫరవాలేదులే
అనన్టుల్ నవావ్డు.
కృషణ్వేణి వెనుక పెదద్ కలకలం. మొతత్ం హసట్ల అమామ్యిలంతా అకక్డే ఉనాన్రు. అంత తొందరగా వెళిళ్పోతునన్ది కృషణ్వేణి
ఒకక్తే. మిగిలిన వాళుళ్ సిటీ లోనే అనిన్ హాసిప్టలస్ లో పర్యతిన్దాద్మని అనుకుంటునాన్రు. ఒకమామ్యి రెండు దండలు తీసుకొచిచ్ంది,
తోటలోని పువువ్లతో కటిట్నవే!
వారెడ్న పారిజాతం సాంబడిని పిలిచి కృషణ్వేణి పకక్న నిలోచ్బెటిట్ంది. ఇదద్రి చేతా దండలు మారిప్ంచింది. ఆవరణ అంతా చపప్టల్తో
మారు మోగిపోయింది. తమ జీవితాలు కూడా తవ్రగా సిథ్రపడితే బాగుండునని దేవుడిని పార్రిధ్ంచుకుంటునాన్రు కొందరు.
“హాండసమ కపుల కదూ!” ఎవరో గటిట్గానే అనాన్రు. మళీళ్ చపప్టుల్.
PPP
“ఇటెకక్డికి సాంబా? మనం రైలేవ్ సేట్షనకి కదా వెళాళ్లిసింది? నీకు దారి తెలుసా? తినన్గా వెళాళ్లి.” కృషణ్వేణి గాభరాగా అంది
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ఆటో మోజమజాహీ మారెక్ట దగగ్ర ఎడం పకక్కి తిరుగుతుంటే.
చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు.
“పర్తీ దానికీ ఏంటా నవువ్? భూమి తలల్కిందులయినా అటాట్ నవువ్తానే ఉంటావా?”
“భూమి గుండర్ంగా ఉంటుందే మొదద్మామ్య! తలకిర్ందులవటం ఏంటీ?” ఆటో అబాబ్యికి ముందే అడర్స కాగితం ఇచాచ్డేమో..
అతను నిరివ్కారంగా పోనిసుత్నాన్డు.
“అయోయ్రామా! ఈయన దేనికీ చలించడు.. ఆటో అబాబ్య! కుడి వేపుకి తిపుప్.” నెతిత్ కొటుట్కుంది.
అందరికీ ధృఢ చితత్ం ఉనన్టుల్గా కనిపించే మనుషులు సవ్ంత వాళళ్కి మాతర్ం, నిమమ్కి నీరెతిత్నటుల్గా కనిపిసాత్రు. కృషణ్వేణి కూడా,
సాంబడి నిశచ్లతవ్ం చూసి చిరచిర లాడిపోతోంది.
“నేనునాన్ కదా! నిశిచ్ంతగా ఉండు పిలాల్!”
కృషణ్వేణి మారు మాటాల్డకుండా కళుళ్ మూసుకుని ఒక చేతోత్ ఆటో కడీడ్, ఇంకొక చేతోత్ సాంబడి చెయియ్ పటుట్కూక్రుచ్ంది.
ఊరుకోలేక కొంచె సేపయాయ్క కళుళ్ తెరిసేత్, ఆటో నిమస్ హాసిప్టల దాటి వెళోత్ంది. ఇంక గాభరా పడడ్ం మానేసి, కుతూలంగా చూసోత్ంది,
ఎటెళుత్నాన్మా అని.
శీర్నగర కాలనీ రోడుడ్ తిరిగి, అకక్డ ఎడం వైపునునన్ ఒక సందులో పెదద్ భవనం దగగ్ర ఆగింది ఆటో. గేటు దగగ్ర గూరాఖ్ సాంబడిని
చూసూత్నే సెలూయ్ట చేసి, గేటు బారాల్ తెరిచాడు. విశాలమైన పోరిట్కో దగగ్ర మెటల్ మీద కూరుచ్నన్ యాభై ఏళాళ్విడ ఎదురొచిచ్, సామానుల్
దించడంలో సాయ పడింది.
ఆటో పంపించేసిన సాంబడు, సామానుల్ లోపలికి తీసుకెళిళ్, హాలోల్ ఒక పకక్గా ఉనన్ గదిలో పెటిట్ంచి, బయటికి వచాచ్డు. కృషణ్వేణి
మెటల్ దగగ్రే నిలుచుండి పోయింది, సంభర్మంగా చూసూత్!
“దా వేణీ! మా ఫెర్ండ పర్సాద తెలుసు కదా! అతనిదే ఈ గెసట్ హౌస. నినున్ తీసుకు రావడానికి వెళుత్నాన్నని చెపప్గానే ఇకక్డ
రెండోర్జులుండి గుంటూరు వెళళ్ండని ఈ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. నేను ఇదే కదా మొదటి సారి రావడం.. హైదార్బాద అంతా రేపెలుల్ండి చూదాద్ం.
నువువ్ కూడా అనీన్ చూళేళ్దనుకుంటా! నేను తెలాల్రుఝామునే వచిచ్, ఇకక్డ నా సామానుల్ పెటేట్సి, భోంచేసి అటొచాచ్ను. అదీ సంగతి.” చేతిలో
చెయేయ్సి, గటిట్గా పటుట్కుని లోపలికి తీసుకెళాళ్డు. గుమమ్ం దగగ్రకెళళ్గానే, సామానుల్ లోపల పెటిట్ంచినామె పళెళ్ంలో హారతి తీసుకొచిచ్, ఇదద్రికీ
కలిపి తిపిప్ంది.
“అబాబ్యి, పర్సాద చెపాప్డమామ్! నా పేరు శాంత. అబాబ్యిని నేనే పెంచాను. బాగా అలవాటు.
కృషణ్వేణి ఇంక ఆశచ్రయ్ పడటం మానేసింది. సాంబడు అనీన్ పాల్న చేసుకునే వచాచ్డని తెలిసి పోయింది. ఏది చేసినా అంతే.. ఒక
సప్షట్త, ఒక నిబదధ్త కనిపిసుత్ంటాయి.
తమ సామానుల్ పెటిట్న గదిలోకి తీసుకెళిళ్ అంతా చూపించాడు సాంబడు.
“పొదుద్టి నుంచీ సామానుల్ సరిద్, అందరికీ టాటాలు చెపీప్ అలిసి పోయుంటావు. సాన్నం చేసిరా. అకక్డే షాంపూ, సబుబ్.. అనీన్
ఉనాన్యి. తరువాత నేను చేసాత్.” హాలోల్కి వెళిళ్ టివి ఆన చేశాడు.
పాత హిందీ పాటలు వసుత్నాన్యి. హాయిగా, మధురంగా. అలా వింటూ సోఫాలో కునుకు తియయ్డం మొదలు పెటాట్డు. కృషణ్వేణి,
చేతి మీద తటిట్ లేపింది.
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“సాంబా! లే.. ఆకలేసోత్ంది.”
సాంబడు కళుళ్ నులుముకుంటూ లేచాడు.
“అబాబ్! అరగంట పడుకుక్నాన్నా.. మంచి నిదర్ పటేట్సింది. సరిగాగ్ పది నిముషాలోల్ వచేచ్సాత్.”
కృషణ్వేణి బారెడు జుటుట్నీ, ఫాన కింద ఆర బెటుట్కుంటోంది, ఫాన కింద నిలుచుని. లేత నీలం ఆరగ్ండీ చీర మీద తెలల్ని లకోన్
ఎంబార్యిడరీ చేసిన చీర, ఎగిజ్బిషన లో కొనన్ది కటుట్కుంది. దాని మీద అదే నీలం రంగు చికెన జాకెట. మెడలో సనన్ని మంగళ సూతార్ల
గొలుసు పలచ్ని విదుయ్త దీప కాంతిలో మెరుసోత్ంది. ఆ మెరుపులో, నునన్ని మెడ నిగనిగ లాడుతూ..
సాన్నం చేసి, తెలల్ని పైజామా లాలీచ్ వేసుకుని, తడి జుటుట్ని వెనకిక్ దువివ్ బాతూర్ం లోంచి వచాచ్డు సాంబడు. వసూత్నే.. అలా
చూసూత్ నిలబడి పోయాడు.
నీలాల మబుబ్ల మధయ్లో తొంగి చూసుత్నన్ పునన్మి చందుర్డిలా ఉంది కృషణ్వేణి మొహం. విశాలమైన కళళ్ని సనన్గా ఐ లైనర తో
దిదిద్ంది, మరింత విశాలమయేయ్టుల్. నుదుటి మీద నిలువు బొటుట్..
మెలిల్గా, దగగ్రగా వచిచ్ వెనుకగా నిలుచ్ని, పటుట్కుచుచ్లా పరుచుకునన్ జుటుట్ని వాసన చూసూత్ ఉండి పోయాడు సాంబడు. రెండు
చేతులతో, జుటుట్ ఒక పకక్గా లాగి, వేణిని తన వైపుకి తిపుప్కునాన్డు. అదే మొదటి సారి చూసుత్నన్టుల్గా.. తనివి తీరా, కళళ్లోకి చూసుత్నాన్డు.
కృషణ్వేణి కాసేపు తను కూడా తీసి పోకుండా చూసి, రెపప్లు వాలేచ్సింది. మొహం దగగ్రగా తీసుకురాబోయాడు.
తలుపు మీద టక.. టక..
నిటూట్రిచ్, వెళిళ్ తలుపు తీశాడు సాంబడు.
“బాబూ! భోజనం.. తొమిమ్దవుతోంది. మీరు తినేసేత్, నేను వంటిలల్ంతా సరిద్ వెళిళ్పోవాలి. మళీళ్ పొదుద్నేన్ వసాత్. తోటలోనే వెనుక
పకక్ ఉంది నా కావ్రట్ర.” శాంతమమ్.. ఒక పకక్గా నిలబడింది.
బలల్ మీది ఆధరువులు చూడగానే పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది ఆకలి.
ఆలు ఫైర, చికుక్డు కాయ కూర, వెలుల్లిల్ పాయ పపుప్పులుసు, గడడ్ పెరుగు. వేడి వేడి అనన్ం తెలల్ని పళాళ్లోల్ వడిడ్ంచింది శాంతమమ్.
కరగ బెటిట్న నెయియ్ కమమ్ని వాసన వేసోత్ంది. గడడ్ పెరుగు.. కమమ్గా!
తృపిత్గా భోంచేసి, లేవబోయారు.
“బాబూ! మిమమ్లిన్ మేడమీదునన్ గదిలో పడుకోమనాన్డు పర్సాద. నేను పావుగంటలో వెళిళ్ పోతా.. వీధి తలుపేసుకుని వెళళ్ండి.”
అలాగే అనన్టుల్ తలూపి, హాలోల్ టివి చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు సాంబడు, వేణి దంపతులు.
PPP
పర్సాద వాళళ్ గెసట్ హౌస మరీ పెదద్దీ కాదు, చినన్దీ కాదు. మేడమీద మూడు గదులు, కింత ఒక గది, పెదద్ హాలు, కిచెన. హాలు
తకుక్వ ఫరిన్చరతో, గోడలకి అలంకరించిన ఆహాల్దమయిన

చితార్లతో.. లోపలికి వెళళ్గానే హాయిగా అనిపిసుత్ంది. శాంతమమ్ పెటిట్న

రుచికరమైన భోజనం మరింత హాయి కలిగిసోత్ంది. కాళుళ్ జాపుకుని విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్రు. కనురెపప్లు బరువెకిక్ పోయి, నిదర్ వసాత్
వసాత్నంటోంది.
“బాబూ!.. నే వెళుత్నాన్. తలుపేసుకోండి. మేడ మీద కుడి వైపునన్ గది. అందులో మీకు అవసరమైనవి అనీన్ పెటాట్ను. ఇంకా
ఏమైనా కావాలంటే వంటిలుల్ తీసే ఉంది. ఫిర్జలో అనీన్ ఉనాన్యి.”
శాంతమమ్ వెళళ్గానే తలుపేసి మేడ మీదికి దారి తీశాడు సాంబడు. వెనుకే నెమమ్దిగా నడిచింది కృషణ్వేణి, తల కొదిద్గా వాలిచ్..
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ఎపప్టున్ంచో ఎదురు చూసుత్నన్ సమయమే అయినా, ఏదో తెలియని బిడియం..
గుమమ్ం దగగ్రే ఆగాడు సాంబడు, వేణి వచేచ్ వరకూ!
తెర తొలగించి లోపలికి అడుగు పెడుతూనే కళుళ్ విపాప్రిచ్ నిలబడి పోయారు ఇదద్రూ.
లేత నీలం కాంతిలో.. పందిరి ఉనన్ డబల కాట మంచానిన్ సనన్ జాజి మాలలతో అలంకరించారు. ఒక పకక్గా ఉనన్ డెకొలామ
బలల్ మీద, ఫాల్సుక్, పళుళ్ ఉనాన్యి. రెండు గాజు కపుప్లోల్ పాయసం, మీద గాజు మూతలు .. ఇదేమీ ఊహించలేదు సాంబడు కూడా.
అంతలో.. బలల్ మీదునన్ ఫోన మోగింది.
తటపటాయిసూత్ ఎతాత్డు. “హలో డాకట్ర! హాపీ ఫసట్ నైట..” పర్సాద గొంతు మందర్ంగా! సాంబడు సప్ందించే లోపే ఫోన
పెటేట్శాడు.
14
“వెల కమ.. మన పాలసకి” సాంబడు కృషణ్వేణిని, నగరంపాలెంలో తన గదికి ఆహావ్నించాడు.
ఇంటి ఓనర మేరీ ఎదురొచిచ్ లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది. పాతకాలం డాబా ఇలుల్. ముందు పెంకులతో వేసిన పంచ. పంచ వెనుక పెదద్
హాలు. దానికి ఒక పకక్గా ఉనన్ గదే సాంబడిది. ఆ గది వెనుక సామానల్ గది. మేరీ ఆ సామానల్ గది ఖాళీ చేయించి సాంబడికి ఇచిచ్ంది.
హాలుకీ, సాంబడి గదికీ విడివిడిగా గుమామ్లునాన్యి. రెండు గుమామ్లకీ అమామ్యి నమసాక్రం పెడుతునన్టుల్గా కార్స సిట్చ డిజైన కుటిట్న తెలల్ని
తెరలు.
పంచలో ముందు రెండు సత్ంభాలు. రెండింటికీ బఠాణీ పూల తీగలు వేళాళ్డుతునాన్యి, నిండా పూలతో. నాపరాళళ్ వరండా
అయినా.. ఏళళ్ తరబడి పామి పామి కడగడంతో రాళుళ్ నునన్గా అయి, పాలిష రాళళ్ లాగనే ఉనాన్యి. నాలుగు పేము కురీచ్లు, టీ పాయ,
దాని మీద మడత పెటిట్న పేపరు.
సాంబడి గదిలో కొతత్గా కొనన్ ఇనుప మంచం, దాని మీద మెతత్ని పరుపు. సరికొతత్ దుపప్టి వేసుంది. రెండు దిళుళ్. దిళళ్ కవరు
మీద కూడా కుటిట్న డిజైనుల్. ఒక గోడకి అలామ్రా. ఇంకొక పకక్ గోడకి ఒక బలల్, రెండు కురీచ్లు. కిటికీకి కూడా కరెట్న.. చాలా శుభర్ంగా ఉంది
గది. వెనుక కొతత్గా తీసుకునన్ గదిని వంటిలుల్గా మారిచ్ంది మేరీ.
ఇంటి మొతాత్నికి కొతత్గా రంగులు వేసినటుల్నాన్రు. ఇంకా పెయింట వాసన పోలేదు.
కృషణ్వేణికి గదిలోకి అడుగు పెటట్గానే హాయిగా, చలల్గా అనిపించింది. ఒళుళ్ పులకరించింది. ఇది తమ ఇలుల్. ఎపప్టి నుంచో
కలలు కంటునన్ ఇలుల్. మంచం మీద కూరుచ్ని గదంతా చూసి గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ అడిగింది,
“ఇదంతా నిజమేనా?”
“అవునురా! ఇది మనిలుల్. ఇక నుంచీ మనం కలిసే ఉంటాం. నువువ్ ఒంటరివి కాదు. కషట్ సుఖాలోల్ మనిదద్రం ఒకటి. వంటిలుల్
చూశావా?” లోపలికి తీసుకెళాళ్డు సాంబడు. వంటిలుల్ చినన్దైనా తీరుగా సరిద్ ఉంది. నాలుగో సంవతస్రంలో ఉండగానే, ఒక కిల్నికలో పారట్
టైమ గా పర్ంట డసక్ దగర పని చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు.. రోజుకి రెండు గంటలు. ఆరునెలలయాయ్క గాస సౌట్ కొనాన్డు.
తమ కొతత్ సంసారానికి కొనన్ కుకర, సీట్లు గినెన్లు, పళాళ్లూ.. అనీన్ తళతళా మెరిసి పోతునాన్యి.
“వీటనిన్టికీ డబుబ్..”
“కొంత నేను దాచింది, కొంత అమమ్ ఇచిచ్ందీ. నాకు తోచినవి తీసుకునాన్. ఇంకేవైనా కావలిసేత్ వచేచ్ నెల తీసుకుందాం.”
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సాంబడు వెనుక తలుపు తెరిచాడు. చలల్ని గాలి పలుకరించింది.
దొడోల్ కూడా పంచ ఉంది. పకక్గా, బాతరూం లెటిర్న ఉనాన్యి. పంచలో రుబుబ్గుంట, రోలు, రోకలి..
“చాలా బాగుంది సాంబా! ఎంత ఆనందంగా ఉందో చెపప్లేను. సరుకులనీన్ కూడా తెచిచ్ పెటేట్శావా? నినున్ అరజ్ంటగా ముదుద్
పెటేట్సుకోవాలనిపిసోత్ంది.” అనేసి సిగుగ్ పడిపోయింది కృషణ్వేణి.
“మరెందుకాలశయ్ం..” సాంబడు పెరటి తలుపు వేసి, దగగ్రగా వచిచ్ నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి, వేణి మొహం పైకెతాత్డు.
“చీ.. పో! ఏదో అనేశాను జోషలో..”
“మాట జారితే వెనకిక్ తీసుకోలేవమామ్య!” పరిషవ్ంగంలో బంధించి పెదవులందించాడు.
“ఇవనీన్ ఎపుప్డు చేశావు సాంబా?” మెరుసుత్నన్ కళళ్తో అడిగింది వేణి, కొంచెం సేపయాయ్క.
“నీ విరహ వేదన అందగానే రంగం లోకి దిగాను. ఇంక నినున్ బాధ పెటట్ కూడదనిపించింది. ముందుగా పెదద్వాళళ్ని అడిగాను.
పర్సాదని కూడా సలహా అడిగాను. అతనే అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ‘ఇకక్డితో ఆపదుద్ మీ పర్సాథ్నం.. కానీ ఇదద్రూ కలిస్ చెయయ్ండి’ అని సలహా
ఇచాచ్డు. అంతే మన గూడు తయారయి పోయింది. మేరీ ఆంటీ బోలెడు సంతోషించారు, తనకి కంపనీ ఉంటుందని.”
“అంకుల..”
“కిందటేడే పోయారు. ఆంటీని వాళళ్బాబ్యి అమెరికా తీసుకెళాద్మని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. ఆంటీ ఇకక్డి చరచలో చాలా
యాకిట్వ. చరచ్ దావ్రా కూడా టైర చేసుత్నాన్రు. మతం వేరని కానీ ఆచారాలనీన్ మనవే. అనన్టుల్ ఆంటీకి చేపల పులుసు చాలా ఇషట్ం. అందులో
నువువ్ ఎకసపరట్ వని చెపాప్ను.”
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“పాలు తీసుకొసాత్.. ఈ లోగా ఉపామ్ చేసేసాత్వా వేణీ. నేను అరగంటలో హాసిప్టల కి వెళాళ్లి.” సాన్నం చేసొచిచ్ అడిగాడు
సాంబడు.
“ఉపామ్ రెడీ. నువువ్ తినేసి హాసిప్టలకి వెళిళ్పో. నేను మేరీ ఆంటీతో కలిసి బజారుకెళిళ్ కావలసినవి తెచుచ్కుంటా.” పొదుద్నేన్
తయారయిపోయి, దురగ్మమ్ ఫొటో దగగ్ర అగరొతిత్ వెలిగించి, ఉపామ్ చేసింది కృషణ్వేణి.
“ఓ.. చాలా ఫాసట్ గా ఉనాన్వే! కొంచెం ముందుగా వెళేత్ ఛీఫ వచేచ్లోపు కొంచెం పిర్పేర అవచుచ్. థాంకుయ్. పాలెకక్డివి?” ఉపామ్
తినగానే వేడి వేడి పాలు తెచిచ్ ఇచిచ్న వేణి జడలాగి అనాన్డు.
“మనోల్ మనకి థాంకస్ వదుద్ సాంబా! మనిదద్రం ఒకటే. ఆంటీని అడిగి వాళళ్ పాల వాడినే వతను పెటుట్కునాన్. చికక్ని గేదె పాలు.
పావు నీళుళ్ కలిపితే కూడా ఎంత చికక్గా ఉనాన్యో చూడు.”
పాలలో నీళళ్ లాగా సంసారంలో కలిసి పోయిన కృషణ్వేణిని చూసూత్ ఉండి పోయాడు సాంబడు.
“ఏంటి డాకట్ర.. మీ చీఫ..” ఉలికిక్ పడి లేచి, వేణి బుగగ్ మీద ఓ ముదిద్చిచ్ షూస వేసుకుంటునాన్డు సాంబడు.
“ఏదో ఒక సిలీల్ పని చెయయ్క పోతే తోచదా నీకు?” తెచిచ్ పెటుట్కునన్ కోపంతో నిషూఠ్రం వేసింది వేణి.
“నా పెళాళ్ం బుగగ్.. నా ఇషట్ం.” బాగ అందుకుని తలుపు తీసి మాయమయాయ్డు.
“చీ.. సిగుగ్ లేదు..” మురిపెంగా బుగగ్ తుడుచుకుంటూ పనిలో పడింది కృషణ్వేణి.
PPP
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దబదబా తలుపు చపుప్డు.
బదధ్కంగా లేచి, ఆవలిసూత్ తలుపు తీసింది కృషణ్వేణి. చేతికునన్ వాచ చూసింది. మూడునన్ర.
“ఇంత సేపా? రోజూ ఇటాల్నే ఉంటుందా?”
“ఇంకా ఆలసయ్ం అవుతుంది. ఇవేళ తొందరగా అయిపోయింది. రేపు నైట డూయ్టీ. వంట చేశావా? ఆకలేసోత్ంది.” సాంబడు
మాటాల్డుతూనే, బటట్లు మారుచ్కుని మొహం కాళుళ్, చేతులు డెటాట్ల సబుబ్తో కడుకుక్ని వచాచ్డు.
బలల్ మీద అపప్టికే రెండు కంచాలు, మూతలు పెటిట్న గినెన్లు, మంచినీళళ్ సీసా, గాల్సులు సరిద్ ఉనాన్యి.
“నువువ్ కూడా తినలేదా? ఇంత సేపుండకు రోజూ!” గినెన్ల మీద మూతలు తీసి, కంచాలోల్కి వడిడ్ంచాడు.
“బజారు కెళొళ్చిచ్, వంట చేసే సరికి, నిదద్రొచేచ్సింది. మంచం మీద వాలి పోయాను. రేపటున్ంచీ ఎకక్డైనా హాసిప్టలసలో
ఖాళీలునన్యేమో వెతికి అపైల్ చేసాత్ను. కొంచెం అలవాటవాలి. గుంటూరు నాకు కొతత్ కదా! ఆంటీ బాగా సహాయంగా ఉనాన్రు. ఎంతవరకో
అంతే.. అనవసరపు విషయాలకి పోరు. ఆవిడ గది కూడా హాలుకి అటు పకక్ ఉంది. అందులోనే టివి. డాకట్రకి డిసట్రబెనస్ లేకుండా మా బెడ
రూంలో పెటుట్కునాన్మని చెపాప్రు.” తను కూడా మొహం చనీన్ళళ్తో కడుకుక్నొచిచ్ కూరుచ్ంది కృషణ్వేణి.
“నిజమే.. నేను చాలా లకీక్. ఈ ఊరొసూత్నే మంచి ఇలుల్ దొరికింది. దోసకాయ పపుప్ చాలా బాగుంది. అచుచ్ అమమ్ చేసినటేల్ ఉంది.
ఎనాన్ళళ్యిందో ఇటాట్ంటి వంట తిని. గుతొత్ంకాయ ఐతే అదుభ్తం. ఇనేన్ళూళ్ హాసట్ల కదా.. వంట మరిచ్పోయుంటా వనుకునాన్.”
“వంట చెయయ్టం, ఈత కొటట్టం, సైకిల తొకక్డం.. ఇటాల్ంటివి మరిచ్పోడం ఉండదు సాంబా! సాయంతర్ం నువెవ్ళేళ్ కిల్నికకి నేను
కూడా రానా? ఆ డాకట్ర గారికి తెలుసుత్ందేమో.. ఎకక్డైనా నరస్ కావాలంటే..” వేణి నిదర్మతుత్లోనే అనన్ం కలిపి తింటూ అంది.
“ఒక నెల రోజులు ఆగు వేణీ.. ఇనేన్ళుళ్ కషట్పడాడ్వు. కాసత్ విశార్ంతి తీసుకో! ఆదివారం నాకు ఆఫ. అమమ్ని, పిలల్లిన్ చూసొదాద్ము.
అటాల్గే ఆఫ ఉనన్పుప్డు ఈ చుటుట్ పకక్ల విశేషాలనీన్ చూదాద్ం. కనకదురగ్మమ్ గుడికి వెళాళ్లి. ఆ లోగా నీ రిజలట్స్ కూడా వసాత్యి. అందాకా..
చెయాయ్లిస్న డూయ్టీలు చాలా ఉనాన్యి.”
“నీతో ఇదో గోల.. అనీన్ డబల మీనింగ డయలాగలు.”
“మనలో మనకి డబల మీనింగ లెందుకమామ్య! అనీన్ సింగిల మీనింగలే.” సాంబడు కొంటెగా నవువ్తూ లేచి, పళాళ్లు, గినెన్లు
అవీ సరేద్సుత్నాన్డు.
“ఇపప్టి వరకూ కషట్పడొచాచ్వు కదా! నే సరుద్తాలే. నువెవ్ళుళ్.”
“అలవాటు అమమ్డూ! మరిచ్పోనీకు. పైగా ఇదద్రం చేసుకుంటే తవ్రగా అయిపోతుంది.. తవ్రగా ముగించేసుకుని వేరే పనుల్
చేసుకోవచుచ్..”
“అదిగో.. మళీళ్..”

PPP

“హలో డాకట్ర! హౌ ఆర యు..” వరండాలో కూరుచ్ని పేపర చదువుతునన్ సాంబడు తలెతిత్ చూశాడు సంభర్మంగా చిర పరిచితమైన
గొంతు విని.
“వావ! అనాన్.. నువేవ్! నిజంగా? ఈ మధయ్న ఎకక్డా కబురేల్ లేకపోతే అలిగావేమో అనుకునాన్. దా.. దా.” సాంబడు ఒకక్ ఉదుటన్
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లేచి పర్సాదని గాఢంగా కౌగిలించుకునాన్డు.
“ఏదీ నాకు పరీక్షలు, పార్కిట్కలస్.. కేసులు. నువువ్ కూడా చాలా బిజీ కదా! మా మరదలేదీ?”
కొతత్ గొంతుక విని బైటికొచిచ్ంది కృషణ్వేణి. సాంబడు పరిచయం చేశాడు. వంగి కాళళ్కి దణణ్ం పెటిట్ంది.
“అయోయ్.. అదేంటమామ్! నాకు అసలే..”
“మీరే కద అనాన్రు మరదలు అని.. మరి ఆగౌరవం ఉండాలి. పైగా మాకు అనీన్ మీరే కదనాన్! ఏమీ అనుకోవదుద్.. నాకూక్డా
అనాన్ అనే పిలవాలనుంది..” అంటుంటే గొంతు జీర పోయింది.
“అయోయ్ అదేంటి తలీల్! నీకెటాల్ అనిపిసేత్ అటాల్.” పర్సాద దగగ్రగా వచిచ్ తల మీద చెయేయ్శాడు.
సాంబడు గాభరాగా వేణిని చూశాడు.
“ఏం లేదు.. అచుచ్ మా అనన్ లాగుంటేనూ!” కళళ్లో నీళల్తో నవేవ్సింది వేణి. నిజమే అనుకునాన్డు సాంబడు. అపప్టి వరకూ
గమనించనేలేదు.. ఒడూడ్ పొడుగూ అంతా పెదద్యయ్ కొడుకు రాజా లానే ఉనాన్డు పర్సాద. ఎవరైన్నా ఏ దృషిట్తో చూసేత్ అటాల్గే కనిపిసాత్రు.
“లోపలికి దా అనాన్! ఇంక మీ హాసిప్టల నీ చేతులోల్కి తీసుకోవడమే మిగిలినటుల్ంది కదూ!” హాలోల్కి దారి తీశాడు.
“ఇదేంటి.. ఇటు పకక్కి..” లోపలికి వసూత్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పర్సాద.
“మేరీ ఆంటీ అమెరికా వెళిళ్ంది. మమమ్లిన్ ఈ హాలు కూడా వాడుకోమంది. ఆవిడ సోఫాలు, కురీచ్లు అనీన్ అటాల్గే ఉనాన్యి. మా
కిచెన లోంచి ఇందులోకి దారి కూడా ఉంది.” సాంబడు తెర తీసుకుని వంటింటోల్కి వెళాళ్డు.
హాలు చాలా పెదద్ది. మేరీ చాలా కళాతమ్కంగా పెడుతుంది. అనిన్ వసుత్వుల మీదా ఆవిడ చేతి నాజూకు పనితనం కనిపిసుత్ంది,
రకరకాల డిజైనుల్నన్ ఎంబార్యిడరీల రూపంలో. గుమమ్ం ఎదురుగా జీసస బొమమ్.. కరుణతో చూసూత్.
పెదద్ టేర్లో మురుకుల పేల్టు, రెండు గాజు గాల్సులోల్ మంచినీళుళ్ పటుట్కుని వచాచ్డు సాంబడు.
పర్సాద సోఫాలో కూరుచ్ని మంచినీళళ్ గాల్సు అందుకునాన్డు.
అంతలో కృషణ్వేణి, రెండు కపుప్లోల్ కాఫీ తీసుకొచిచ్ంది.
“అదేంటి మన డాకట్ర కాఫీ.. టీ తాగని మంచి బాలుడు కదా!”
“డాకట్ర తాగడనాన్! ఇది నాకు. హైదార్బాదలో అలవాటయింది. మురుకులు తీసుకోండి. నేనే చేశాను. ఇవేళ మీరు ఇకక్డ భోజనం
చెయాయ్లిసిందే!” కృషణ్వేణి కపుప్ తీసుకుంటూ అంది.
“నేను కాఫీ తాగేసి, మురుకులు తింటా. ఏమీ అనుకోరు కదూ?” పర్సాద కాఫీ వాసన ఆసావ్దిసూత్ తాగాడు. “చాలా
బాగుందమామ్! మా శాంతమమ్ చేసినటేల్ ఉంది.”
కృషణ్వేణికి, శాంతమమ్, ఆవిడ ఆదరణ గురుత్కొచాచ్యి. నిజమే.. ఆవిడే నేరిప్ంచింది కాఫీ పెటట్డం. అకక్డునన్ రెండు రోజులూ
మరపురాని మధుర సమ్ృతులు. తామిదద్రూ కలిస్ చెయీయ్ చెయీయ్ కలుపుకుని, గోలొక్ండ కోట ఎకక్డం ఎటాల్ మరిచ్ పోగలదు? సాలారజంగ
మూయ్జియమ లోని అపురూప చితార్లు, శిలాప్లు.. ఒకటా రెండా.. ఎనెన్నోన్! ఇదద్రినీ దగగ్ర చేసిన జాఞ్పకాలు.. బుగగ్లెరర్బడుతుంటే, ఖాళీ కపుప్
వంకతో లేచి వంటింటోల్ కొచిచ్ పడింది.
సాధయ్మయినంత వరకూ శాంతమమ్ తమని వంటరిగా వదిలేసింది. అనవసరపు కబురుల్ పెటుట్కోలేదు. సాంబడి చిలిపి పనులకి
అడుడ్ లేకుండా చలల్గా జారుకునేది. ఒక అమమ్ని తీసుకు పోయినందుకు పశాచ్తాత్ప పడి దేవుడు, ఇటువంటి అమమ్లని ఇచాచ్డేమో తనకి!
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ఇటువంటి సేన్హితుడు దొరకడం నిజంగా అదృషట్ం. మరేచ్ పోయింది.. ఈ సారి బయటికెళిళ్నపుప్డు, పబిల్క బూత నుంచి
శాంతమమ్తో, అతత్తో, డాకట్రమమ్తో మాటాల్డాలి.. ఇవేళే!
మొహం కడుకుక్ని, కాసత్ పౌడరదుద్కుని హాలోల్కి వెళిళ్ంది.
మురుకులు తినడం మానేసి కబురల్లో పడాడ్రు సేన్హితులు. సాంబడికి తెలిసిన పర్సాద కాల్సమేటస్ ఏం చేసుత్నాన్రో పేరు పేరునా
చెపుప్కునాన్రు.
“నా యమెమ్స అయిపోయింది. సూపర సెప్షాలిటీ చెయాయ్లా వదాద్ అని చూసుత్నాన్. నానన్గారు పెదద్వారై పోతునాన్రు. వచేచ్సి
హాసిప్టల, బిజినెస పనులు చూదాద్మా అని.. ఏ సంగతీ నిరణ్యించుకోలేక పోతునాన్. ఈ లోగా కొతత్ సమసయ్ వచిచ్ంది..”
భృకుటి ముడిచి చూశాడు సాంబడు. పర్సాదకి సమసాయ్! చటుకుక్న గురుత్కొచిచ్ంది. అతనికి ఇంకా పెళిళ్ కాలేదు.
ఇరవైఎనిమిదేళొళ్చాచ్యి. సులోచనమమ్ అడుగుతే యమెమ్స అయిపోనియయ్ండనాన్డు.
“అమామ్యా?” సంశయిసూత్ అడిగాడు.
అవుననన్టుల్ తలూపాడు పర్సాద.
“ఇంత మంచి విషయం అంత లేటగా నెమమ్దిగా చెపాత్రేంటనాన్? పెళిళ్ హడావుడి అంతా నాదే! రండి వంటింటోల్ కూరుచ్ని
మాటాల్డు కుందాం. నేను వంట చేసుత్ంటా..” కృషణ్వేణి ఆనందంగా లేచింది.
“కొంత పార్బల్మ ఉంది అందుకే..” నసిగాడు పర్సాద.
“ఆ పార్బల్మస్ మనం సాలవ్ చేదాద్ం లెండి. రండి..” కృషణ్వేణిని ఇదద్రూ అనుసరించారు.
వంటిలుల్ మరీ చినన్ది కాదు.. వెనుక పంచలోకి తలుపు తెరుసేత్ బోలెడు గాలి, వెలుతురు. గాలి తగలని చోట గాస పొయుయ్ంది.
ఒక పకక్గా చినన్ ఇనుప బలల్, రెండు కురీచ్లు ఉనాన్యి. బలల్ మీద కూరలు, చాకు, కటింగ బోరడ్ ఉనాన్యి.
“కూరోచ్ండనాన్. మీరొచేచ్ ముందే ఇవనీన్ తీసి పెటాట్. ఈ రోజు ఫలారం వదద్నాన్రు మీ ఫెర్ండు. పెందరకళే భోంచేసి లైబర్రీకి
వెళాత్నాన్రు. కురీచ్లు కొంచెం సదుపాయంగా ఉండవేమో..”
వంటిలుల్ చాలా శుభర్ంగా ఉంచుకుంది కృషణ్వేణి.
“ఎటాల్ ఉనాన్ సరుద్కుంటామమామ్! డాకట్రల్ం.. ఏడేనిమిది గంటలు నిలబడుతుండాలి.. సరజ్రీకి. నీకు తెలియందేముంది. ఎకక్డో
అకక్డ, కూరోచ్గలుగుతే.. అంత కంటేనా?” పర్సాద కూరుచ్ని, చాకందుకునాన్డు.
“అదేం నీవలల్ కాదు గానీ, నేను తరుగుతుంటా.. నీ సమసయ్ చెపుతుండనాన్.” సాంబడు చాకు లాకుక్ని, బెండకాయలు ముందుకి
జరుపుకునాన్డు.
పర్సాద పరస్ లోంచి ఫొటో తీసి బలల్ మీద పెటాట్డు. “తను కూడా డాకట్రే..”
“చాలా బాగుందనాన్! ఇంకేంటీ.. నీకు నచిచ్ందంటే మనసులు కలిసే ఉంటాయి కదా. వివరాలు చెపుప్ మరీ..” సాంబడు
ఉతాస్హంగా అనాన్డు.
“అవును.. ఐశవ్రాయ్ రాయ లాగుంది.” కృషణ్వేణి సంబర పడిపోయింది.
“ఇంకేంటనాన్.. నానన్గారికి అభయ్ంతరం ఏముంటుంది? అమామ్యి డాకట్ర. చకక్గా ఉంది..”
“మణిపాల లో నాకంటే ఒకేడాది జూనియర. పీడియాటిర్కస్ చేసోత్ంది. తను చేరిన రోజే అనుకోకుండా పరిచయం అయింది..
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కారిడారోల్ ఇదద్రమే నడుసుత్ంటే. అపప్టి నుంచీ రెండు సంవతస్రాలు రోజూ కలవడం.. కబురుల్. ఇదద్రివీ అనిన్ అభిపార్యాలూ కలిశాయని
అనను.. కానీ ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే సంసాక్రం ఉంది. ఇకక్డికి వచేచ్ ముందే నా అభిపార్యం చెపాప్ను. తనకి కూడా ఇషట్మే.”
“మరేంటనాన్ పార్బల్మ? ఇదద్రూ జోడీ చకక్గా ఉనాన్రు.”
“వాళుళ్ చాలా బీదవాళుళ్. తండిర్ టీ ఎసేట్టలో గుమాసాత్. ఎవరో దాతలు చదివిసుత్నాన్రు. మణిపాల లో ఫీజులు చాలా ఎకుక్వే..
కానీ ఈ అమామ్యి, మంగళ, చాలా మెరిటోరియస. అందుకని తకుక్వ ఫీజ తో చేరుచ్కుంది మానేజమెంట. నీకు తెలుసు కదా.. మా పరిసిథ్తి.
మా వాళళ్లో కటాన్లు కోటల్లో ఉంటాయి. నానన్గారితో చెపాప్లంటేనే భయం వేసుత్ంది. ఎదిరించి చేసుకుని, ఈ వయసులో నానన్గారిని బాధ
పెటట్డం ఇషట్ం లేదు.”
“సులోచనమమ్ సహాయం తీసుకుంటే..”
“అవును సాంబా! అందుకే నీ దగగ్రికి వచాచ్ను. నువేవ్ ఆంటీకి చెపాప్లి. నాకు మొహమాటంగా ఉంది. నానన్గారికి అసలే హారట్
పార్బల్మ కదా! జాగర్తత్గా డీల చెయాయ్లి. సంబంధాలు వసుత్నాన్యి.. చదువైపోయింది కదా అని గొడవ ఇంటోల్.” పర్సాద మాటలు వింటుంటే
కృషణ్వేణికి నవొవ్చిచ్ంది. ఇపుప్డు పిలల్లు మా గరల్ పెర్ండ అని పేరెంటస్ కి పరిచయం చేసుత్ంటే ఈ బాబు చాలా అమాయకుడిలా ఉనాన్డు.
పర్సాద మాటలోల్ పడి, కృషణ్వేణి పొయియ్ కేసి తిరిగి వంటలో మునిగిపోడం వలల్ ఎవరూ గమనించ లేదు.
సాంబడికి అరధ్మయింది. పర్సాద వాళళ్ బంధువరగ్ంలో ఎవరూ పేర్మ పెళిళ్ళుళ్ చేసుకోరు. కోటాల్ది ఆసుథ్లు చేతులు
మారుతుంటాయి. చౌదరిగారు ఒపుప్కోకపోతే ఎటాల్? ఒకసారి వదద్ంటే అంతే.. తండిర్నో, ఆ అమామ్యినో ఎవరోన్ ఒకరిని వదులు
కోవలసిందే.
“సరే అనాన్! ఇవేళే సులోచనమమ్ని కలుదాద్ం. కృషణ్వేణీ భోజనాలయాయ్క, అంతా సరేద్సి తయారవు. నేను మా ఛీఫ ని పరిమ్షన
అడిగి వసాత్ ఈ లోగా.
“వదినమమ్ గురించి చెపప్నాన్!”

PPP

పర్సాద తనే కారు డైరవ చేసుత్నాన్డు.
“తనకి తెలుగు రాదు.. అదొకక్టే పార్బల్ం. నానన్గారితో ఫరవాలేదు కానీ చుటాట్లతో ఎటాల్గ అని.. మనిషి ఎంత నాజూకో.. మనసు
అంత ధృఢం. అనుకునన్ది సాధించే వరకూ వదలదు. మీ ఇదద్రి లాగనే!” పకక్కి తిరిగి చిరునవువ్ నవావ్డు.. సిగుగ్ పడుతునన్ సాంబడిని
చూసూత్.
“అది చాల మంచి గుణం కదనాన్. అందుకే మేమీరోజు ఇటుల్నాన్ం. అసలు మీతో పాటుగా తెచెచ్యాయ్లిసింది. వదినని చూసేత్
ఎవరైనా వపుప్కుంటారు.” కృషణ్వేణి, వెనుక సీటోల్ంచి అంది.
“ఎంత సేపమామ్! మా నానన్గారు సరే అనాలే కానీ.. ఒక రోజులో ఇకక్డుండదూ?”
సరిగాగ్ గంటనన్రలో సులోచన ఇంటి దగగ్రునాన్రు. ముందే ఫోన చేశారేమో.. ఆవిడ వీళళ్ కోసం చూసోత్ంది.
“అమామ్!” కృషణ్వేణి పరుగున వెళిళ్ సులోచనని కౌగలించుకుంది. సాంబడు వంగి కాళళ్కి మొకాక్డు. పర్సాద దగగ్రగా వెళిళ్
హతుత్కునాన్డు.
సులోచనకి తను పెంచిన చినిన్ మొకక్లే వృకాష్లయినపుప్డు కలిగే ఆనందం కలిగింది. గరవ్ంగా చూసింది ముగుగ్రినీ.
“వెంకటలకిష్కి ఫోన చేదాద్ం. మీ పోర్గార్మ ఏమిటో తెలియదు కదా.. అందుకే రమమ్నలేదు. రండి లొపలికెళాద్ం.”
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ఆలోచిసుత్ ఉండి పోయింది సులోచన. ఆవిడ చేతిలో మంగళ ఫొటో.
“ఆంటీ! మాటాల్డరేం?” ఆతృతగా అడిగాడు పర్సాద.
సులోచన మాటాల్డకుండా లేచి వెళిళ్ పర్సాద నుదుటిని చుంబించింది. పర్సాద మొహం లోకి వెంటనే వెలుగొచిచ్ంది.
“చూడ చకక్ని పిలల్. చౌదరిగారు వదద్నరు. ఆయనకి డబుబ్ మీద వాయ్మోహం లేదు. మనుషులంతా ఒకక్టే.. అవకాశం రావడం
అనేది ఛానస్ అని అంటుంటారు. నేను ఫోన చేసాత్ను. వెంటనే వెళిళ్ నానన్గారిని కలిసి చెపుప్. సాంబడిని, కృషణ్వేణిని కూడా తీసుకెళుళ్. మీరెళేళ్
లోపుగా నేను ఫోన చేసి విషయం చెపాత్ను.”
వంటమామ్యి తెచిచ్న టీలు తాగి అతయ్ంత ఉతాస్హంగా బయలు దేరారు ముగుగ్రూ.
దారిలో హాసట్ల దగగ్ర ఆగి, వెంకమమ్నీ, పిలల్లీన్ పలకరించి వెళాళ్రు.
“మీ ఫూయ్చర పాల్నస్ ఏమిటి డాకట్ర?”
కృషణ్వేణి చటుకుక్న ముందుకు వంగింది. సాంబడికైతే పర్సాద పిలుపు అలవాటే.. కృషణ్వేణికి కొతత్గా ఉంది.
“అటాల్ ఎందుకు పిలుసాత్రనాన్? మీరంతా డాకట్రేల్ కద.”
“అనన్ పిలిచిన మొదటి పిలుపు అది. ఏదైనా సీరియస గా మాటాల్డాలనుకునన్పుడు అటాల్ పిలుసాత్డు. అందులో చినన్బుచచ్డం
ఏమీ లేదు.” సాంబడి మాటలకి పర్సాద నవివ్, అతని భుజం తటాట్డు.
“చాలా సింపుల అనాన్! నేను ఒక సంవతస్రం సీరియసగా పిజి ఎంటెర్నసకి తయారవుదా మనుకుంటునాన్. వేణి ఎకక్డైనా
హాసిప్టలలో ఉదోయ్గం లో చేరుతుంది. మొదటి సారి సీట రాకపోతే, సగం రోజు ఎకక్డైనా జాబ చేసూత్ మళీళ్ చదువుతాను. మూడు సారుల్
అయాయ్క.. అపుప్డు ఆలోచిసాత్ం. గవరనమెంట కోటా లోనే రావాలి కదా. పైరవేట గా చదవలేను.”
అవుననన్టుల్ తలూపాడు పర్సాద.
“చూదాద్ం.. ఎకక్డైనా తెలిసునన్ వాళళ్ నరిస్ంగహోమ లో. గుంటూరైతేనే నయం.. నీకు మంచి లైబర్రీ ఉంది. దొరుకుతుందిలే.
మంచి ఇనిస్ట్టూయ్టలో చదివింది కదా!” పర్సాద వాళిళ్ంటి పోరిట్కోలో కారు ఆపి, దిగాడు. వెనుకే సాంబడు, కృషణ్వేణి.
చౌదరిగారు హాలోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ముఖంలో ఏ భావమూ కనిపించడం లేదు. ఫోన ఒళోళ్ ఉంది.
15
పర్సాద భయంగా ఇంటోల్కి అడుగు పెటాట్డు.
“రండి బాబూ! రామామ్.. కూరోచ్ండి. కులాసానా? చాలా రోజులయింది.. అనీన్ సరుద్కునాన్రా, పిజి ఎంటేర్నసకి పిర్పేర
అవుతునాన్వా?”
సాంబడు, కృషణ్వేణి ఒకరొన్కరు చూసుకునాన్రు. హారట్ ఆపరేషన అపుప్డు ఒకక్సారే ఆయనిన్ కలిశాడు సాంబడు. కృషణ్వేణి అయితే
ఆయనిన్ చూడనే లేదు. ఓరగా పర్సాదని చూశాడు.. పర్సాద పెదవి విరిచాడు.. నేనేం చెపప్లేదు, నాకు తెలీదనన్టుల్.
చౌదరిగారి దగగ్రగా వెళిళ్, పాదాలనంటి పకక్నునన్ సోఫాల మీద కూరుచ్నాన్రిదద్రూ.
“బాగునాన్రా డాకట్రబాబూ! అమామ్య.. ఇలుల్ అదీ సదుపాయంగా ఉందా?” శాంతమమ్ లోపలి నుంచి వచిచ్ంది, మంచినీళళ్
గాల్సులు తీసుకుని.
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చౌదరిగారి ఒళోళ్ ఫోనని, శాంతమమ్ని చూసి జరిగింది ఊహించాడు సాంబడు.
“బాగునాన్ం సార!” తమ భవిషయ్త పర్ణాలికని చెపాప్డు సాంబడు.
కాసేపు నిశశ్బద్ం..
పర్సాదకి అసహనంగా ఉంది.. చిరచిర లాడుతోంది. తనని పలకరించడం మాట పకక్న పెడితే, మొహం కూడా చూడటేల్దు.
అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోదామా అనుకునాన్డు ఒక క్షణం. కానీ వివేకం మేలుకొంది. ఆయనకి ఇషట్ం లేదనన్మాట. అటాల్ంటపుప్డు ఏం చెయాయ్లో
అనుకునే వచాచ్డు. ఇంక సమసేయ్ముంది.. పెళిళ్ మాటే ఎతత్డు. కానీ.. కళళ్ ముందు మంగళ మెదిలింది, బిడియంగా చూసూత్.
ఏదో చేసెయాయ్లి.. రెండంగలోల్ తండిర్ పకక్న కూరుచ్ని, గటిట్గా కౌగలించుకుని భోరుమనాన్డు. చినన్పుప్డు, తనకాక్వలసినది
దొరకక్పోతే అటాల్గే చేసేవాడు. చౌదరిగారు, ఏదో జరుగుతుందని ఊహించారు. అలిగి వెళిళ్పోవడమో, పోటాల్డడమో.. కానీ ఇది మాతర్ం
కాదు. పిలల్లు ఎంత ఎదిగినా తలిల్దండుర్ల ముందు చంటి పిలల్లే! ఆరర్ద్మైపోయింది ఆయన మనసు.
సాంబడు, కృషణ్వేణీ బితత్రబోయి చూసుత్నాన్రు.
“ఏంటార్ ఇదీ! నాకు కోపం వసుత్ందనీ, వచిచ్ందనీ తెలుసు నీకు.. కానీ ఎందుకు వచిచ్ందో తెలుసా?” పర్సాదని విడిపించుకుని,
మంచినీళళ్ గాల్సు తీసుకుని, నీళళ్తో మొహం తుడిచి, టేర్లో ఉనన్ నాపిక్నతో తుడిచారు.
పర్సాద గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి తలూపాడు.
“మీకు చెపప్కుండా అమామ్యిని పేర్మించాను. ఆ అమామ్యికి డబుబ్ లేదు. తెలుసు నానన్గారూ!”
“హు.. అందుకే నాకోక్పం వచిచ్ంది. ఇరవై ఏడేళుళ్, ఒంటరిగా.. అమామ్, నానాన్ అయి పెంచిన తండిర్ని ఇంతేనా అరధ్ం
చేసుకునన్ది? ఇనేన్ళళ్ దగగ్రితనంలోనూ నీకు సేన్హితుడిని కాలేక పోయినందుకు బాధగా ఉంది. పేర్మ అనేది, తలిల్దండుర్ల పరిమ్షన
తీసుకునాన్క పుటట్దు. ఆ సంగతి నాకు తెలుసు. నా సవ్భావానిన్ నువువ్ తెలుసుకోలేదు. అందుకే నేను..” మాటాల్డలేక పోయారు చౌదరిగారు.
పర్సాదకి ఏమనాలో తెలియలేదు. నిజమే.. ముందే తండిర్ దగగ్రికి రావలసింది. ఎందుకంత భయపడాడ్డు.. తమ దగగ్రునన్ ఆసిథ్
అంతసుథ్ల వలల్నా? కాదని తెలుసు పర్సాదకి. మరి? తండిర్ ఒకక్సారి కూడా ఎవరికీ దానధరామ్లు చెయయ్గా చూడలేదు. ఎవరూ, ఫలానా
చౌదరిగారు మాకు ఇది చేశారు, మమమ్లిన్ ఆదుకునాన్రు అని చెపప్గా వినలేదు. అందుకే.. డబుబ్ మనిషేమోనని అనుకునాన్డు. కానీ తన
దగగ్రకొచేచ్సరికి పుతర్పేర్మ గెలుసుత్ందని ఊహించలేదు.
“సారీ నానన్గారూ! మిమమ్లిన్ ఇంతలా హరట్ చేశాను.”
“నాదే తపుప్లే. నేనేం చేసుత్నాన్నో నీకూక్డా తెలియనివవ్లేదు. ఒకసారి ఈ ఫైల చూడు. అందులో అనిన్ వివరాలూ ఉనాన్యి. ఇది
నేనే సవ్యంగా చూసుకుంటుంటాను. నీ సేన్హితులిన్ పైకి తీసుకెళుళ్. అమామ్యిని, వాళల్ వాళళ్ని పిలిపించు. మాటాల్డదాం.” చౌదరిగారు తన
గదిలోకి వెళిళ్ పోయారు.
మిగిలిన ముగుగ్రూ నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయారు.
“తీసుకోండి బాబూ!”
శాంతమమ్ తెచిచ్చిచ్న పానీయాలు తాగాక, సాంబడిని, కృషణ్వేణిని మేడ మీదికి తీసుకెళాళ్డు పర్సాద. కారోల్ సామానుల్, లోపల
పెటిట్ంచమని, పని కురార్డితో చెపిప్.
PPP
పర్సాద గది, సంపనున్ల ఏకైక వారసుడి గది లాగానే ఉంది. రెండు భాగాలు.. ముందరి భాగంలో సోఫాలు, టివి వంటి

øöeTT~

www.koumudi.net

87

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

పరికరాలు. వెనుక బాగంలో పెదద్ మంచం, వారడరోబలు. సాంబడిని, కృషణ్వేణిని సోఫాలోల్ కూరోచ్మని తను పది నిముషాలు
లోపలికెళొళ్చాచ్డు.
“మీ సామానుల్ పకక్ గదిలో పెటిట్ంచాను. వెళిళ్, కాసేపు పడుకోండి. బాగా అలిసిపోయారు. ఒక గంటయాయ్క, ఇకక్డే కలుదాద్ం.
మంగళని రమమ్ని ఫోన చేశాను. బెంగుళూరులో మా ఆఫీస వాళుళ్ అరేంజ చేసాత్రు. రేపు పొదుద్నన్కి వచేచ్సుత్ంది. నువువ్ రేపు పరిమ్షన
అడిగావు కదా సాంబా?”
“అది కాదు పర్సాద! మేమెందుకికక్డ.. బసెస్కిక్..”
“మిమమ్లిన్ తీసుకొచిచ్ందే ఇకక్డ మీరిదద్రూ ఉండాలని. మంగళకి తోడుగా వేణి ఉంటుంది. మీకభయ్ంతరం లేకపోతేనే..”
“అనాన్! ఇంకేం చెపప్దుద్. గంటయాక వసాత్ం. లేదా నువువ్ పిలు.. ఎపుప్డు పిలిచినా వచేచ్సాత్ం. నీ వెంటే మేం.” కళళ్లో నీళుళ్
తిరుగుతుంటే, పర్సాద చెయియ్ పటుట్కుని, గటిట్గా ఊపి తలుపు తీసుకుని బైటికొచాచ్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి కూడా నమసాక్రం పెటిట్ సాంబడి
వెనుకే వెళిళ్ంది.
పర్సాద సోఫాలో కూరుచ్ని ఫైల తెరిచాడు.
PPP
ఫైల చదువుతునన్ంత సేపూ పర్సాద కళుళ్ తుడుచుకుంటూనే ఉనాన్డు. తన ఆదాయంలో నాలుగవ వంతు దాన ధరామ్లకి
ఉపయోగిసుత్నాన్రు చౌదరిగారు. తన ఊరు, తన జిలాల్, రాషట్రం.. దేశం.. ఎలల్లు లేనే లేవు. అయితే.. అనీన్ యనజిఓ సంసథ్ల దావ్రా. రోటరీ
కల్బ దావ్రా ఇతర దేశాలోల్కి కూడా వాయ్పించింది ఆయన ఆపనన్ హసత్ం.
తండిర్ మహోనన్త వయ్కిత్తవ్ం ముందు తానెంత అనిపించింది పర్సాదకి.
సంసథ్ల దావ్రా కాకుండా కొనిన్ వయ్కిత్గతంగా కూడా చేసినవి ఉనాన్యి.. వేరే ఫోలడ్రలో! తనకి బాగా తెలిసిన సేన్హితుల దావ్రా ఆ
సహాయాలని అందించారు, ఎవరికీ తెలియ నియయ్దద్ని మాట తీసుకుని.. వారి అభివృదిధ్ని ఎపప్టికపుప్డు తెలుసుకుంటూ
అవి చదువుతుంటే పర్సాద కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి, నమమ్ లేనటుల్. కుడి చేతోత్ చేసే దానం ఎడం చేతికి తెలియకూడదనన్ సూకిత్ని
అక్షరాలా పాటించారాయన.
పూరిత్గా చదివి, సోఫాలో వెనకిక్ జారగిలబడి, కళుళ్ మూసుకుని ఉండిపోయాడు. అలాగే నిదర్ లోకి జారుకునాన్డు.
అతి సునిన్తంగా తలుపు మీద టకటక శబద్ం.. ఉలికిక్ పడి కళుళ్ తెరిచాడు పర్సాద. గడియారం ఎనిమిది గంటలు చూపిసోత్ంది.
తలుపు తీశాడు.
“బానే ఉనాన్వు కదా! భయం వేసింది, ఎపప్టికీ రాక పోతుంటే. అందుకే..”
“సారీ సాంబా! నిదర్ పటేట్సింది. ఐదు నిముషాలోల్ వసాత్. కింద డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరోచ్ండి. ఆకలేసోత్ందా?”

PPP

రెండేసి మెటల్ చొపుప్న దిగుతూ, కిందికి వెళేళ్ సరికి, చౌదరిగారు భోంచేసూత్ కనిపించారు. సాంబడు, కృషణ్వేణీ ఎదురుగా కురీచ్లోల్
కూరుచ్ని తమ గురించి చెపుత్నాన్రు. శర్దధ్గా వింటూ.. కావలసినవి వడిడ్ంచుని తింటునాన్రు చౌదరి గారు.
“నానన్గారూ! మంగళ రేపు పొదుద్నన్ వసోత్ంది. తన పేరెంటస్ కి చెపిప్ంది. వాళుళ్ కొంచెం భయ పడుతునాన్రంతే. అంతకు మించి
ఏ పార్బల్ం లేదు.” తండిర్ పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని, బోరిల్ంచి ఉనన్ పళెళ్ం తిరగేశాడు.
“సాంబా! మొదలు పెటట్ండి.. పీల్జ. ఆలశయ్ం అయిపోయింది కదూ! పొదుద్నెన్పుప్డో తినన్దే.”
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శాంతమమ్ వచిచ్, పళాళ్ల పకక్నే ఉనన్ చినన్ గినెన్లోల్, కూర, పపుప్, చారు వేసింది. అనన్ం వడిడ్ంచుకుని నెమమ్దిగా కబురుల్
చెపుప్కుంటూ తినాన్రందరూ.
భోజనం అయాయ్క, కపుప్లోల్ పాయసం తీసుకొచిచ్ంది శాంతమమ్.
“పెళిళ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనుకుంటునాన్వు?” చౌదరిగారు అడుగుతుంటే తెలల్ మొహం వేశాడు పర్సాద.
“నానన్గారూ! మీరు అమామ్యిని చూడకుండా..”
“సరే.. నేను వదద్ంటే మానేసాత్వా?”
“అంటే.. మీరు ఒకే సారి పెళళ్నే సరికి కొంచెం గాభరా వేసింది. అందుకే.”
సాంబడు, వేణీలు నవువ్తూ చూసుత్నాన్రు.
“సరే.. అమామ్యి వచాచ్క మాటాల్డదాం. నాకు మీటింగ ఉంది.. ఒక సారి కల్బకెళొళ్సాత్. మీరేం మొహమాట పడకండి సాంబా! మీ
ఇలేల్ అనుకోండి. కావలసినవి అడగండి. శాంతమమ్ చూసుత్ంది.”
చౌదరిగారు చెపుప్లేసుకుని బయటికి వెళిళ్పోయారు.
“మనం కృషణ్ ఒడుడ్కి, బారీజ దగగ్రికి వెళాద్మా? ఇదివరకు చూశారా?” పర్సాద అడిగాడు.
“ఐదు నిముషాలో వచేచ్సాత్ం. రెండు సారుల్ దురగ్మమ్ గుడికెళాళ్ం కానీ. కృషణ్ ఒడూడ్, పర్కాశం బారజీ అదీ చూడలేదు.”
PPP
జన సందోహం.. విజయవాడ పర్జలందరూ అకక్డే ఉనన్టుల్ అనిపించింది.
అయినా సరే! కిర్షణ్మమ్ని చూసుత్ంటే ఏదో ఆనందం. పర్సాద, బారేజ దాటి, దూరంగా ఖాళీగా ఉనన్ పర్దేశానికి తీసుకెళాళ్డు.
పటట్ణం అంతా విదుయ్దీద్పాల కాంతిలో మెరిసి పోతోంది. కొండ మీద దురగ్మమ్ గుడి.
చలల్ని గాలి సేద తీరుసుత్ంటే, హాయిగా ఉంది. అకక్డ ఒక బండ మీద కూరుచ్నాన్రు.
కృషణ్వేణికి చాలా ఉతాస్హంగా ఉంది. కలలో నైనా ఊహించని ఇంతటి అదృషాట్నిన్ పర్సాదించిన దురగ్మమ్కి మనసులోనే
నమసక్రించింది. ఇదే కృషణ్మమ్.. పాలెంలో. కానీ ఎంత తేడా! ఏదైనా సాథ్నానిన్ బటేట్ ఉంటుంది పార్ముఖయ్త, పార్ధానయ్త.
“ఏమిటాలోచిసుత్నాన్వు వేణీ?” నుదిటి మీద చెలాల్ చెదురుగా పడుతునన్ ముంగురులను వెనకిక్ తోసుకుంటూ నవివ్ంది కృషణ్వేణి.
అపుప్డే విచుచ్కునన్ కలువ పువువ్లా ఉంది.
“ఏం లేదనాన్! ఎకక్డ పుటిట్ ఎకక్డికెళోత్ందీ కృషణ్మమ్. ఈ పయనానిన్ ఎవరు నిరేద్శించారు? ఎకక్డెకక్డ ఏ భూములిన్ ససయ్శాయ్మలం
చేసోత్ందీ.. ఎకక్డ ఉరుకులు వేసుకుంటూ భీతిని కలిగిసోత్ందీ.. అంత విచితర్ంగా ఉంది. మన జీవితాలాల్గే. లేకపోతే మేమేంటి.. మీతోటి ఈ
అనుబంధమేంటి. ఈ పేర్ముడి ఎటాల్ కలిసిందీ?”
“పేర్ముడి అంటే..”
“పేర్మ పల్స సేన్హం. కుల్పత్ంగా సేన్హం అనుకోవచుచ్. ఆ సేన్హం ఎవరి మధయ్నేనా అవచుచ్.. అనాన్ చెలెల్లు, తలిల్దండుర్లు పిలల్లు,
భారాయ్భరత్లు, సేన్హితులు.. ఏ బంధం అయినా సేన్హం అనే పునాది లేకపోతే నిలవదు. అదే పేర్మబంధం. పర్కృతి అంతా నిండిన
విశవ్పేర్మ.”
ఆసకిత్గా వింటునన్ సేన్హితులిదద్రూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. సిగుగ్పడిపోయింది కృషణ్వేణి.
“ఇంత విజాఞ్నం ఎపుప్డు సంపాదించావు వేణీ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు సాంబడు.
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“మా హాసట్లకి దగగ్రోల్నే సేట్ట లైబర్రీ ఉంది. అకక్డ మెంబరిష్ప తీసుకునాన్ను. అపుప్డపుప్డు పుసత్కాలు తెచుచ్కుని చదివేదానిన్. నా
రూమేమ్టకి సాహితయ్ం మీద చాలా అభిరుచి. అదే నాకు కొంచెం అంటించింది.”
“వెరీ ఇంటెర్సిట్ంగ. నేను కూడా తెలుగు పుసత్కాలు చదవడం మొదలు పెటాట్లి. ఇపప్టి వరకూ ఇంగీల్షవే తపప్ తెలుగు జోలికి
పోలేదు.”
“చాలా గొపప్ సంపద అనాన్! పోగొటుట్కోవదుద్.” కృషణ్వేణి మాటలు ఇదద్రు వైదుయ్లనీ ఆలోచింపజేశాయి. ఆ పర్భావం వారి మీద
చివరి వరకూ నిలిచి పోతుంది.
PPP
మంగుళూరు దగగ్ర, ఒక టీ ఎసేట్టలో, చినన్ కావ్రట్ర ముందర నిరాడంబరంగా జరిగి పోయింది, పర్సాద, మంగళల వివాహం.
మంగళ తలీల్తండీర్ విమల, నరసపప్లు చాలా ఆనందంగా జరిపించారు.
చౌదరిగారు నరసపప్ చెపిప్న మాటకి తలూపేశారు.. పెళిళ్ వాళిళ్ంటి దగగ్రే జరగాలని. మంగళే దుబాసీగా పని చేసింది. అతనికి
తుళు భాష తపప్ ఇంకేమీ రాదు.
చౌదరిగారు, పెళిళ్కొడుకు, శాంతమమ్, సాంబడు, కృషణ్వేణి.. అంతే మగ పెళిళ్వారు. “ఆడపిలల్ ఇంటోల్నే పెళిళ్ చెయయ్డం
సాంపర్దాయం.. అది వారి సిథ్తిని బటేట్ చెయయ్నియాయ్లి. వారికి వారి అమామ్యి పెళిళ్ చేశామనన్ ఆనందం దకక్నియాయ్లి.” అదే చౌదరిగారు
అనన్ది.
విజయవాడ వచిచ్, వియయ్ంకుడి ఇలుల్ వాకిలీ చూసిన నరసపప్ మరింత భయపడాడ్డు. కానీ.. చౌదరిగారి నిరాడంబరతవ్ం,
సేన్హశీలత చూసి ఆకాశమే హదుద్గా ఆనందించాడు. అతని అమాయకమైన నవువ్ మొహం చూసి, చౌదరిగారికి కూడా అంతే ఆనందం
కలిగింది. ఇంక మంగళలో అందం సౌశీలయ్ం పోటీ పడుతునాన్యి. చలల్ని సంసారంలోకి కావలసిన లక్షణాలనీన్ మంగళలో కనిపించాయి.
సరదాగా, చలోకుత్లతో పర్యాణం చేసి పర్కృతి ఒడిలో సేద తీరుతూ, ఏ మాతర్ం హడావుడి లేకుండా జరిగింది పర్సాద పెళిళ్. ఉనన్
కొదిద్మందీ మనసారా మాటాల్డుకోవడానికి వీలయింది. భాష రాదనన్ బాధే లేదు.. మనసులు కలిసేత్ మాటలతో పని లేదని తెలిసిపోయింది.
సైగలతో, హావభావాలతో, నవువ్లతో.. మందర్ంగా చెవుల కింపుగా వినిపిసుత్నన్ సంగీతంతో.. ఓహ!
“ఇటువంటి పెళిళ్ మనోళళ్లో ఎకక్డా అయుండదు.” చౌదరిగారు, పెదద్గా నవువ్తూ అనాన్రు.
“మీరు ఇంత హాయిగా, ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నవవ్డం ఇపుప్డే చూసుత్నాన్ నానన్గారూ!” పర్సాద వెలిగి పోతునన్
మొహంతో అనాన్డు.
“అదే పరిసరాల పర్భావం. ఇకక్డ మనలిన్ గమనించే వాళెళ్వరూ లేరు.. కొండలు కోనలు తపప్. మనవెవరో ఎవరికీ తెలియదు..
సాటి మనుషులమనే తపప్. ఇంతకంటే ఏంకావాలి.. హిపోకర్సీ తొలగడానికి.”
మంగళ చటుకుక్న వచిచ్ మామగారి కాళళ్కి మొకిక్ంది.. చెంపల మీదుగా కనీన్ళుళ్..
“ఏమిటిది తలీల్!” భుజాలు పటుట్కుని దగగ్రగా తీసుకుని అడిగారు చౌదరిగారు, రుమాలుతో కోడలి చెంపలు తుడుసూత్.
“అయామ సో లకీక్ పపాప్! భేషజాలేల్ని సహజమైన వాతావరణంలో మీ ఇంటోల్ కోడలిగా అడుగు పెటట్డం.. ఇంత కంటే ఏం
కావాలి, ఏ ఆడపిలల్కైనా?”
కృషణ్వేణి కూక్డా కనీన్ళుళ్ ఆగలేదు. తను కూడా లకీక్నే.. ఇటువంటి ఉదాతుత్లతో సేన్హబంధం కలవడం ఒక వరం. అందరికీ
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లభయ్మయేయ్ది కాదు.
చకక్ని ఉడిపి వంటకాలతో విందు భోజనం.. చౌదరిగారికి ఎంతో నచేచ్సింది. పళెళ్ంలో అరిటాకులు వేసి, చినన్ చినన్ కపుప్లోల్
సాంబారు, రసం, మజిజ్గ పులుసు, ఎతుత్కెతుత్ కొబబ్రేసిన బీనస్ కూర, బంగాళా దుంపల వేపుడు.. కొబబ్రనన్ం. కొనిన్ంటోల్ మిరియం వాసన,
కొనిన్ంటోల్ జీలకరర్ వాసన.. ఆధరువులనీన్ వేరుగా ఉనాన్యి తెలుగు వారికి. చివరగా భకాష్య్లు.. నోటోల్ వేసుకుంటే కరిగిపోయాయి.
“కోడలు నేరిప్సుత్ంది.. అపుప్డపుడు చేసుత్ండాలి శాంతమామ్!” చౌదరిగారికి భకాష్య్లు బాగా నచాచ్యి.
PPP
విజయవాడలో రిసెపష్నకి మూడు వేలు పైగా వచాచ్రు అతిథులు. ఫంక్షన మొతత్ం సాంబడి చేతుల మీదుగా జరిగింది. టౌనున్ంచి,
వెంకమమ్, నాగరాజు, నాంచారీ.. సులోచన వాళళ్ కారులో వచాచ్రు.
అందరికీ బటట్లు కొనుకోక్మని డబిబ్చాచ్రు చౌదరిగారు.. కొనిన్ రోజుల ముందే.
చౌదరిగారు తలిల్దండుర్లకి ఒకక్డే కొడుకు. దూరపు బంధువులు తపప్ ఎవరూ లేరు. అతని భారయ్ తముమ్ళిళ్దద్రూ అమెరికాలో
ఉంటారు. అకక్ లేక పోవడంతో వాళుళ్ అంతగా బాంధవయ్ం పెటుట్కోలేదు. రిసెపష్నకి వచాచ్రు కానీ వాళళ్ షాపింగులతోనే సమయం అంతా
గడిపేశారు.
ఎకక్డ చూసినా సాంబడు, కృషణ్వేణిలే..
రిసెపష్న అయిన మరునాడు.. అందరూ హాలోల్ విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్రు. మరునాడే మంగళ పర్యాణం. పర్సాద కూడా
మంగుళూరు వెళుత్నాన్డు. నరసపప్ వాళూళ్ పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోయారు..
“మేం మధాయ్నన్ం బయలేద్రతాం పర్సాద! ఇంక మా జాబస్ అవీ.. పర్యతాన్లు చేసుకోవాలి.” సాంబడు పర్సాదతో అనాన్డు.
అపుప్డే తన గదిలోంచి బైటికొచిచ్న చౌదరిగారు ఒక సిల్ప ఇచాచ్రు.
“కుగల్ర హాసిప్టలలో నరస్ కావాలిట. జీతం బాగానే ఇసాత్రు.. పని బాగా నేరుచ్కోవచుచ్. ఈ చీటీ తీసుకుని వెళిళ్, అకక్డ
ఎడిమ్నిసేట్ర్షన వాళళ్ని కలవండి.”
సంభర్మంగా చూసూత్ చీటీ అందుకునాన్డు సాంబడు. అంత బిజీగా ఉంటూ కూడా చినన్ చినన్ విషయాలు ఎంత బాగా గురుత్
పెటుట్కుంటారు.. ఎపుప్డో.. మొదటి సారి ఇంటికొచిచ్నపుప్డు తాము ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్మో చెపాప్డంతే.. రెండు నెలలు పైన
అయింది. కృషణ్వేణి కూడా అదే ఆరాధనతో చూసోత్ంది.
“పర్సాద! టైమ లేదనదుద్.జీవితంలో ఏ సమయంలో ఏది చెయాయ్లో అది చెయాయ్లి. అమామ్యికి ఇంకా పది రోజులు సెలవుందిట
కదా. వెళిళ్ చెపేప్సి, యూరోప వెళిళ్ రండి. మన మానేజర ఏరాప్టుల్ చేసాత్డు. పొర్ఫెషన, పరస్నల లైఫరెండూ ముఖయ్మే.” చౌదరిగారు చెపాప్క,
ఇంక ఎవరికీ పర్శన్లడిగే అవకాశమే ఉండదు. అదొక ఆరిడ్నెనస్.. అంతే!
PPP
పంట మీద పకక్ పకక్నే నిలుచ్ని, కృషణ్మమ్ వినాయ్సాలు చూసుత్నాన్రు సాంబడు, కృషణ్వేణీ. కొంచెం దూరంలో వెంకమమ్, పిలల్లు
బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రు. నూలపాలెం నుంచి టౌనుకి ఇపుప్డు విరివిగా రవాణాలు జరుగుతునాన్యి, రెండేళళ్ కిర్తం, పర్భుతవ్ం పంట ఏరాప్టు
చెయయ్డం వలల్. పంట నిరవ్హణ పంచాయితీకి ఇచేచ్శారు. బాగానే నడుసోత్ంది. రషని బటిట్ ఎనిన్ టిర్పలు వెయాయ్లీ అనేది నిరణ్యిసాత్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

91

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

పంట మీద, టార్కట్రు,ల్ టర్కలు, కారుల్ తిరుగుతుంటాయి. ఆటోల సంగతి చెపప్నే అకక్రేల్దు.
కృషణ్వేణి కుగల్ర హాసిప్టల లో చేరి మూడేళళ్యింది. మధయ్ మధయ్లో అవసరమైన సెప్షాలిటీ టైరనింగులిసూత్ మంచి సిసట్ర గా
తయారు చేశారు హాసిప్టల వాళుళ్.బియసీస్ నరిస్ంగ లో ఎటాల్గా తనకి డిసిట్నక్ష్న వచిచ్ంది. ఒకటి రెండేళళ్లో యమెమ్సీస్ లో
చేరదామనుకుంటోంది. అపుప్డు కాలేజలో టీచింగ జాబ చెయయ్చుచ్. కాసత్ పని వేళలు తకుక్వగా, ఒక కర్మంగా ఉంటాయి.
సాంబడికి రెండవసారి ఎంటెర్నస్ లో గుంటూరు లోనే సరజ్రీలో సీట వచిచ్ంది. ఈ సారి తన రిజరేవ్షన కోటాని
ఉపయోగించుకునాన్డు. మూడవ సంవతస్రం లో పర్వేశించాడు.
పర్సాద, మంగళ విజయవాడలో తమ నరిస్ంగ హోమని చూసుకుంటునాన్రు. వాళళ్కి ఒక సంవతస్రం పాప. చౌదరిగారు ఇంటోల్
ఉనన్ంత సేపూ మనవరాలిని వదలరు.. పైగా నానన్మమ్ పేరే దానిది, కనకదురగ్. పేరు పెటేట్టపుప్డు పర్సాదకి సాంబడు తనని కలిసిన
మొదటిసారి అనన్ మాట గురుత్కొచిచ్ంది. అందుకే అమమ్ పేరు పెటాట్డు. చకక్గా, ఏ భేషజం లేకుండా దురాగ్ అని పిలుసాత్రు.
నాగరాజు పదో తరగతిలోకి వచాచ్డు. బళోళ్ ఉనన్ మూడు సెక్షనల్లో మొదటి పదిమందిలో ఉంటాడు. నాంచారి ఎనిమిది..
ఫరవాలేదు.. ఫసట్ కాల్స మారుక్లొసాత్యి. ఇపుప్డు వాళిళ్దద్రికీ తమ గురించి తెలుసు పూరిత్గా, సప్షట్ంగా. రెండేళళ్ కిర్త, అమమ్ తరపు
బంధువులొచిచ్ తీసుకెళాత్మంటే.. ససేమిరా వెళళ్మనేశారు. వాళళ్కి వెంకమేమ్, అమమ్.. అతత్, అనీన్!
వీలునన్పుప్డు అందరూ కలుసుత్ంటారు. సరదాగ ఎకక్డికైనా పికిన్కకి వెళుత్ంటారు.
సరసవ్తమమ్ పెదద్కొడుకు కూతురికి పెళళ్ని ఫోనొసేత్ బయలేద్రారు, పాలెం. ఆరేళళ్ తరువాత.
రేవు దగగ్ర దిగాగ్నే ఆటోలు రెండు తయారుగా ఉనాన్యి. పంటు రేవు ఎదురుమొండి దగగ్రుంది. పాలెంకి దూరం. ఏడెనిమిది
కిలోమీటరుల్ంటుంది.
“ఇపుప్డు టైమ లేదురా సాంబా! నడవలేం. ఆటో మాటాల్డు.” నడిచి వెళళ్డానికి తయారయిపోతునన్న్ సాంబడిని వారించింది
వెంకమమ్.
“ఊరు చాలా మారిందమామ్!” అటూ ఇటూ మెడ నొపెప్టేట్టుల్ చూసూత్ అనాన్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి కూడా మాటా మంతీ లేకుండా
గమనిసోత్ంది. నాగరాజు, డైరవర పకక్నే కూరుచ్ని పర్శన్ల పరంపర గుపిప్సుత్నాన్డు.
“ఇకక్డ పెదద్ చెటెల్ందుకుండవు?”
“నేలోల్పలంతా ఉపుప్నీరు బాబూ! అందుకే పెరగవు.” ఆటో అబాబ్యి తన పరిజాఞ్నానిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్డు.
“మరైతే ఉపేప్ పండించచుచ్ కదా?”
“అటు పకుక్నాన్యి బాబూ, ఉపుప్ మళుళ్.”
“మళాళ్..” పకపకా నవివ్ంది నాంచారి.
“అవును పాపా! కూరగాయలకీ, ఆకు కూరలకీ మాదిరిగా, ఉపుప్ తయారీకి కూడా నేల గటిట్, చదును చేసి, అందులోకి ఉపుప్నీరు
పంపేసాత్రు.”
“మరి ఉపొప్కటీ ఉంటే చాలా!అనన్ం, పపుప్ అవీ కావాలి కదా తిండానికి?”
“ఉపుప్ చేసి అమిమ్, బియయ్ం అవీ కొనుకుక్ంటారు. మరికక్డ ఆ ముళళ్ చెటుల్ తపప్ యెయీయ్ రావు కదా? రేతిర్ళుళ్ చేపలు పడాత్రు.”
అపప్టి వరకూ, అటూ ఇటూ చూసూత్, సంభాషణంతా వినోదంగా వింటునన్ సాంబడు చేపలనగానే చటుకుక్న తిరిగాడు.
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“రాతిర్ పూట పడుతునాన్రా చేపలు?”
“అవును బాబుగారూ! మోటారు బోటుల్ సొంతం వి కానీ అదెద్కి తీసుకుని కానీ రాతిర్ళుళ్ పడతారు. అపుప్డు మంచి చేపలు
కొటుట్కొసత్యయ్ంట.”
సాంబడు కృషణ్వేణిని చూసి తలెగరేశాడు. వేణి సరే అనన్టుల్ చిరునవువ్ నవివ్ంది. “మీదేవూరు?”
“ఎదురుమొండి బాబూ! నేను కూడా రేతిర్ళుళ్ సేపలు పడత్ంటా.. మా యావిడేన్సుకుని.”
“మీ ఆవిడేన్సుకునా? మోటారు బోటుల్, వలలు అదెద్కి దొరుకుతాయా ఇకక్డ? అదెద్ ఎంటుంటుంది?”
“రెండొందలు పైనే ఉంటుంది బాబూ! చేపలు కాని దొరికితే మూడొందలు పైమాటే వసుత్ంది. రేవు కూడా దాటనకక్రాల్.
ఎదురుమొండిలోనే కొనేసాత్రు, గుతేత్దారుల్.”
“అటల్నా? ఇవేళ రాతిర్కి దొరుకుతుందేమో కనుకుక్ంటావా? సరదాగా వెళిళ్ చేపలు పడదామని ఉంది.”
“నా బోటు, వల ఇసాత్ను బాబూ! నేను తోలాత్.. మీరు పడుదురు. ఎపుప్డైనా పటాట్రా?”
వెంకమమ్కి నవొవ్చిచ్ంది. మాటాల్డదద్నన్టుల్ సైగ చేశాడు సాంబడు.
“నువువ్ నేరిప్దుద్వుగానీ.. ఎనిన్ గంటలకొసాత్వు? అమామ్! రేపు కదా పెళిళ్. అటాట్ యెలిల్రానా?”
“వెళిళ్రా! నీ సరదా ఎందుకు కాదనాలి.. ఎకుక్వసేపు ఉండదుద్. పెళిళ్ ఏడింటికే. మనం భోజనాలవగానే వెళిళ్పోదాం.” వెంకమమ్
కొడుకు సంబరం చూసి ముచచ్ట పడి సరే అంది. పైగా పెదద్రికం నిలిపి అడిగాడు కానీ, తనని అడిగి వెళేళ్ వయసా?
“బాబుగారూ! సరిగాగ్ పదింటికొచేచ్తాత్నండి. అమామ్యిగారిని కూడా తీసుకు రండి చానా బాగుంటాది. నా పేరు దాసండీ.”

16
ఠంచనగా పదింటికొచేచ్శాడు దాసు ఆటో తీసుకుని. సాయంతర్మే పెళిళ్కూతురిన్ చెయయ్టం, చేపలు, కోడితో భోజనాలు
అయాయ్యి.
“లగన్ం పొదుద్నేన్ ఏడింటికే. అందరూ తయాయ్రవావ్లి తొందరగా. పెందళకడే పడుకోండి.” సరసవ్తాంటీ అందరినీ తరిమేసింది.
కృషణ్వేణీ వాళిళ్లేల్ బాగులు చేయించి వెంకమామ్ వాళళ్కిచాచ్రు.
“మేం అవుసరమైనపుప్డు వాడుకుంటునాన్ం బావా! అందుకే మంచి కండిషనోల్ ఉనాన్యి మీ ఇళళ్నీన్.” సరసవ్తి రెండో కొడుకు
ఇంటోల్కెళళ్గానే చెపాప్డు.
“ఐతే సేపలేటకెలత్నాన్రా? పోయిరండి. రేపు మన భోయనానికి సరొప్యేయ్నిన్ పటర్ండి.” సరసవ్తమమ్ తీసుకెళళ్వలసినవనీన్ తెచిచ్
ఇచిచ్ంది. కపుప్కోటానికి గొంగళీ, ఫాల్సుక్లో టీ, మంచినీళుళ్, మధయ్రాతిర్ ఆకలేసుత్ందంటూ పపుప్ చెకక్లు, కాసిని అరటిపళుళ్..
“ఆంటీ!” గోలెటాట్డు సాంబడు. “మేం వెళేళ్ది రెండు మూడు గంటలకి. నువేవ్మో రెండోర్జులకి సరిపోయేటుల్ ఇతత్నాన్వు.”
“పరేల్దులేరా.. దాసు కూడా ఉనాన్డు కదా!”
ఆటో తినన్గా చేపల రేవు దగగ్రికి తీసుకెళాళ్డు దాసు. రేవు దగగ్ర ఒక మాదిరిగా శుభర్ంగానే ఉంది.. మరీ ఎకుక్వ పబిల్క రారు
కదా.. చేపల వేట వాళుళ్ తపప్.
దాసు బోటు.. రంగులవీ వేసినటుల్నాన్డు, మెరిసి పోతోంది. మధయ్లో చినన్ గూడు కూడా ఉంది. ఒడుడ్ నుంచి బలల్ వేసి, సామానల్నీన్

øöeTT~

www.koumudi.net

93

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

లోపల పెటొట్చిచ్, చెయియ్వవ్బోయాడు సాంబడికి. అకక్రేల్దనన్టుల్ తలూపి, సులువుగా ఎకేక్సి, కృషణ్వేణికి చెయయ్ందించాడు. సుతారంగా
అందుకుని మూడంగలోల్ బోటులోకి చేరుకుంది వేణి. సెలావ్ర, కమీజ వేసుకుందేమో.. కుచిచ్ళుళ్ అడుడ్కుంటాయనన్ బాధ కూడా లేదు.
బెంచీ మీద ఇదద్రూ కూరోచ్గానే మోటార ఆన చేసి, పడవ నడప సాగాడు దాసు.
“ఇయాయ్ల పునన్మి బాబూ! పుచచ్పువువ్ లాంటి యెనెన్ల. అందుకే కొంచెం అటేపెలాద్ం. సందర్ం వేపైతే.. అలలు యెగసి
పోతుంటాయి. చేపలు కనిపించగానే వలేసేదాద్ం.”
సాంబడు, వల విపిప్ నాణెం చూసుత్నాన్డు. మంచి కండిషనలో ఉంది. ఒకళేళ్ వేసి తిపప్గల చినన్ వల. ఆటోలో కూడా
సంపాదిసాత్డు కదా దాసు.. పడవ కూడా రయియ్మని వెళిళ్పోతోంది.. మోటారు చపుప్డు ఎకుక్వగా లేకుండా.
దాసు బోటుని తిపప్టంలో మునిగి ఉంటే.. మధయ్కి రాగానే వల తీశాడు సాంబడు. చేపలు బిలబిలాల్డుతూ ఎగురుతునాన్యి. వల
విపిప్, తిపిప్, నదిలోకి విసిరాడు.
సప.. చపుప్డు విని వెనకిక్ తిరిగిన దాసు, ‘బాబుగారూ’ అనే లోపు.. వాటుగా వల పైకి లేపి, లోపలికి తీసుకొచేచ్శాడు. ఒకక్
విసురుకే ఎనోన్ చేపలు.. గూటోల్ ఉనన్ గంపలోకి విదిలాచ్డు.. దాసు నిరాఘ్ంతపోయి చూసుత్నాన్డు.
కృషణ్వేణి హాయిగా నవివ్ంది.. తీరైన పలువరస మెరుసుత్ండగా!
“పునన్మి వెనెన్ల కాంతిలో నావ కావల కృషణ్వేణి హాయిని కలిగిసుత్ంటే
నావ లోపలి కృషణ్వేణి వింత కాంతు లీనుతూ వయాయ్రాలు పోతుంటే,
నా మనసు పరవళుళ్ తొకుక్తోంది.
చందుర్డా ఎందుకయాయ్ చలల్ని వేడితో నా మేనిని తాకుతావు..
కాసత్ దయ తలచి మబుబ్ల చాటుకి పోరాదా!”
సాంబడు వేట మానేసి, కృషణ్వేణి పకక్కి చేరి సనన్గా పాట పాడడం మొదలెటాట్డు.
ఏదో అరధ్మయినటుల్ దాసు మౌనంగా ముందుకి తిరిగి నెమమ్దిగా నావని నడప సాగాడు.
“బాబుగారూ మీరు..” పాలెంలో ఇంటి దగగ్ర దింపి, డబుబ్లు తీసుకునాన్క అడిగాడు దాసు. వలలో పడిన చేపలు.. ఐదారు
కిలోలుంటాయి, రకరకాల సైజులోల్. సగం దాసుకిచిచ్, సగం ఇంటికి తీసుకొచాచ్డు సాంబడు.
“మాదీవూరే. మేం కూడా గంగ పుతుర్లమే.” సందేహం తీరాచ్డు.
PPP
“మేరీ ఆంటీ ఇంకలేరుట.” పొదుద్నేన్ మోగిన ఫోనలో మాటాల్డిన సాంబడు, వంటింటోల్కొచిచ్ చెపాప్డు. కృషణ్వేణి బాబుకి పాలు
కలుపుతోంది.
సాంబడి యమెమ్స అయి రెండేళళ్యింది. గుంటూరులో ఒక పెదద్ పైరవేట హాసిప్టలలో పని చేసుత్నాన్డు. కృషణ్వేణి యెమెమ్సీస్
నరిస్ంగలో చేరింది, గుంటూరులోనే. వాళళ్ బాబుకి ఎనిమిది నెలలు.. పాకుతూ చేతికందినవి పీకి, నోటోల్కి తోసేసుత్ంటాడు.
వెంకమమ్ హాసట్ల నుంచి వచేచ్సి, సాంబడి దగగ్రే ఉంటోంది.. మనవడి ఆలనా పాలనా చూసూత్.
PPP
నాగరాజు ఇంటరలో చేరాడు. నాంచారి పదో తరగతి. ఇదద్రూ తమ జీవన విధానానికి అలవాటు పడిపోయారు.
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నెలకొకసారి సాంబడు, పర్సాద తపప్క కలుసుత్ంటారు.. ఏదైనా కేసుకి సలహా, అసిసెట్నస్ అవసరమైతే విజయవాడ వెళుత్ంటాడు
సాంబడు. ఒకరికొకరు తోడుగా సేన్హానిన్ నిలుపుకుంటునాన్రు. మేరీ అమెరికన పౌరసతవ్ం తీసుకుని అకక్డే ఉండిపోయింది.. ఇలల్ంతా
సాంబడికే అదెద్కిచిచ్. అదెద్ పర్తీనెలా చరచలో ఇమమ్ంది.
“అయోయ్! మనం ఈ విధంగా ఉండటానికి ఆవిడ సహాయం ఎంతో ఉంది. నినున్ ఆవిడ కొడుకు లాగనే చూసుకుంది. చరచలో
ఎపుప్డో సరీవ్స చేసాత్రు. కనుకుక్ని వెళాద్ం.” వెంకమమ్ అంది, వారత్ విని.
“మనం వేరే ఇలుల్ చూసుకోవాలేమో!” సాంబడు విచారంగా అనాన్డు. ఆంటీ లేదనే బాధ ఒకటి.. అలవాటయిన ఇలుల్ పరిసరాలు
మారచ్డం ఒకటి..
నెల లోగా, ఒక ఆదివారం చరచలో సరీవ్స పెటాట్రు. ఫాదర ఫోన చేశారు..
“డాకట్ర! మీరు తపప్కుండా రావాలి. మీతో కొనిన్ పాయింటస్ డిసక్జ చెయాయ్లి.”
“ఐతే చరచకి ఇమమ్ని చెపుప్ంటారు. మా కాలేజలో చెపుత్నాన్రు, కొతత్పేటలో డాకట్రల్ వీధికి దగగ్రోల్ అపారటమెంటస్ కడుతునాన్రుట.
ఒకటి బుక చేదాద్ం. ఏడాది లోపు ఇసాత్రుట. అంతవరకూ ఉండనిసాత్రేమో అడుగుదాం.” కృషణ్వేణి అంది.
ఐతే.. ఆ అవసరం రానియయ్లేదు మేరీ. ఆవిడ రాసి, రిజిసట్ర చేసి, ఫాదరకి ఇచిచ్న విలుల్ చూపించారు, సరీవ్సకి వెళిళ్నపుప్డు..
“డాకట్ర సాంబడు తనకి ఇషట్ం వచిచ్ననాన్ళుళ్ ఇంటోల్ ఉండచుచ్. అదెద్ మామూలుగా చరచకి ఇవావ్లి. అదెద్ పెరగదు కానీ,
మైనటనెనస్, టాకసలు డాకట్ర కటుట్కోవాలి. అతడు ఎపుప్డు ఖాళీ చేసినా.. ఇంటోల్ ఓలడ్ ఏజ హోమ నడిపే సంసథ్కి ఇచెచ్యయ్ండి.”
సాంబడు ఉదేవ్గంతో వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు.
“డాకట్ర! కంటోర్ల.. మీకు చెపేప్ వాళళ్ం కాదు. చావు పుటుట్కలు సహజమే కదా! షి ఈజ ఎ గేర్ట లేడీ. పర్భువు సనిన్ధిలో సేద
తీరుతూ ఉంటుంది.”
“అందుకాక్దు ఫాదర! ఆంటీ పేర్మకి కదిలింది నా గుండె. ఎపప్టి బంధం ఇది? పది సంవతస్రాలుగా.. ఒకక్ సారి కూడా ఏ
భేదమూ రాలేదు.. నిరంతరం పేర్మవాహిని పర్వహిసూత్నే ఉంది. మన చేతిలో ఏమీ లేదు కానీ.. నేనే ఆంటీ కోరిక తీరచ్డానికి పర్యతిన్సాత్ను.
పర్భువు అనుమతిసేత్, సంసథ్ని సాథ్పిసాత్ను.”
PPP
ఆ రాతిర్ కుండపోతగా వరష్ం కురుసూత్నే ఉంది. పగలంతా విపరీతమైన గాలి, నలల్ని మేఘాలు ఎవరో తరుముతునన్టుల్ పరుగులు..
పొదుద్టున్ంచీ టివీలోల్, రేడియోలలో హాహాకారాలు. సునామీ విరుచు పడి, తూరుపు సముదర్ తీరాలనిన్ంటినీ కబళించేసోత్ంది. అవని
కంపించి పోతోంది. చెనైన్ నుంచి టివి వారత్లు చదువుతూ, నూయ్స రీడర, భవనం కదిలిపోతోందని పరుగులు పెటాట్డు. ఈ తరంలో సునామీ
అనే పేరు వినడం అదే! దకిష్ణ తీర పార్ంతాలోల్ వేలాది మందిని పొటట్న పెటుట్కుంది.
. భీకర పర్ళయం రావడం క్షణాలోల్ వచిచ్ంది కానీ దాని పర్భావం నెలల తరబడి, సంవతస్రాల తరబడి కొన సాగుతూనే ఉంది.
సునామీ పర్భావం నాగాయలంక తీర పార్ంతాలోల్ కూడా ఎకుక్వగానే ఉంది పోయిన వాళుళ్ పోగా ఉనన్ వాళళ్కి అంటు రోగాలు, జవ్రాలు..
ఎంతమంది డాకట్రు,ల్ నరుస్లు వెళిళ్నా సరిపోవటేల్దు. రోజుకి ఇరవై గంటలు పని చేసుత్నాన్రు.
డాకట్ర సాంబడు, కృషణ్వేణి వారం రోజులుగా నాగాయలంక లోనే ఉంటునాన్రు. నూలపాలెం ఉనన్ లంకకి టౌనుకి సంబంధం
తెగిపోయింది. వెంకమమ్కి ఇరవై ఏడేళళ్ కిర్తం వచిచ్న ఉపెప్న గురుత్కొచిచ్ంది. మనవడు నిదర్పోతునన్పుడు, పనమామ్యి దగగ్ర వదిలి.. దగగ్రలో
ఉనన్ ఇలిల్లూల్ తిరిగి, బటట్లు, బియయ్ం, పపుప్లు సేకరించింది.
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రోజువారీ జరుగుబాటుకీ, ఆరోగాయ్నికీ అనేక సేవా సంసథ్లు ముందుకొచిచ్ పని చేసినా.. దీరఘ్కాల సమసయ్లు అనేకం తలెతాత్యి.
ముఖయ్ంగా మతస్య్కారులకి.. తీర పార్ంతాలలో నదుల మీద సముదర్ంలో చేపలు పటేట్ వాళళ్ బర్తుకులు అతలా కుతలం
అయిపోయాయి.
ఆ సమయంలో ముందుకొచిచ్న సేవా సంసథ్ల సేవలు గణనీయం.
పర్సాద, చౌదరిగారు.. ఇంకా కొంతమంది మితుర్ల పోర్దబ్లంతో గుంటూర రోటరీ కల్బలోనూ, రెండు దశాబాద్లుగా పర్కాశం,
కిర్షాణ్, గుంటూరు, రంగారెడిడ్ జిలాల్ల గార్మీణ పార్ంతాల అభివృదిధ్కి పాటు పడుతునన్ ‘అసిసట్’ అనే సంసథ్లోనూ సభయ్తవ్ం తీసుకునాన్డు
సాంబడు.
చౌదరిగారు, ఆ రెండు సంసథ్లోల్నే కాకుండా అటువంటి అనేక సంసథ్లోల్ సభుయ్లు.. హితోధికంగా ఆరిధ్క సహాయం చేసూత్ ఉంటారు.
సాంబడు, తన వృతిత్ దావ్రా సేవ చెయయ్డానికి సంసిదధ్ మయాయ్డు.
ఒక ఆదివారం పాలెం పర్యాణమయాయ్రు సాంబడు కుటుంబం. అపప్టికి రెండు మూడు నెలలయింది రవాణా సౌకరయ్ం ఏరప్డి.
పంట మామూలుగానే నడిచింది. కిర్షణ్మమ్ అలల్కలోల్లం తరువాత.. అలిసి పోయిందేమో, పర్శాంతంగా పారుతోంది.
అదద్రిని అడుగు పెటిట్నపప్టున్ంచీ మొదలయింది, సునామీ విశవ్రూపం. అసలు చెటుల్ ఉనన్వే తకుక్వ. అవనీన్ కూడా అడడ్ంగా
పడిపోయాయి అడదిడడ్ంగా. రోడుడ్ మీద మాతర్ం అడడ్ంకులనీన్ తొలగించారు. దారి పొడుగునా.. కనిపించిన వనీన్ హృదయం కదిలించే
దృశాయ్లే.
పాలెంలోకి ఆటో అడుగిడుతూనే.. వెంకమమ్ వెకక్డం మొదలు పెటిట్ంది. అనిన్ ఇళూళ్ కపుప్లు ఎగిరిపోయి, టారాప్లినేల్ టాపులుగా
ఉనాన్యి. అవి కూడా ఎవరో దాతలు ఇచిచ్నవే. వెంకమమ్ వాళళ్ ఇళు కూడా మొండి గోడలే. అకక్డ ఎవరూ ఉండటం లేదని టాపు వెయయ్లేదు.
సాంబడు మాతర్ం అనీన్ ఫొటోలు తీసూత్, ఒక పుసత్కంలో పరిసిథ్తులనీన్ రాసుకుంటునాన్డు. బాబుకి ఏణన్రధ్ం వయసు. వాడి పేరు
తాత పేరే. నారాయణ. అపుప్డపుప్డే బుడిబుడి నడకలతో పడుతూ లేసూత్ తిరుగుతుంటాడు.
సరసవ్తమమ్ మంచం పటిట్ంది. వెంకటలకిష్ని చూసి కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
సాంబడు, ఆవిడని పరీక్ష చేసి, మందులు ఇచాచ్డు. పర్తీ నెలా పంపుతానని చెపాప్డు.
కృషణ్వేణి, కాళుళ్ చేతులూ కదుపుతూ ఉండాలని, వాయ్యామాలు కొనిన్ నేరిప్ంచింది.
ఆ రాతిర్ ఇంటి కెళాళ్క, మంచం మీద వెలల్కిలాల్ పడుకుక్ని, మెడ కింద చేతులు పెటిట్ కపుప్ కేసి కళాళ్రప్కుండా చూసూత్
ఆలోచిసుత్నాన్డు సాంబడు.
“ఏంటి సాంబా!” కృషణ్వేణి పని ముగించుకుని వచిచ్, సాంబడి కాళుళ్ వతత్ సాగింది.
అదేదో మగవాడి దాషీట్కం నిలపడానికి చేసుత్నన్ది కాదు.. అలసి సొలసి, పగలనకా రేయనకా తిరిగి, దీనావసథ్లో ఉనన్ వారికి
సాంతవ్న కలిగిసుత్నన్ ఒక మానవతావాదికి, హృదయంలోంచీ ఉపొప్ంగుతునన్ పేర్మతో చేసుత్నన్ సేవ.
కృషణ్వేణి యమెమ్సీస్ ఫసట్ కాల్సలో పాసయి, తను చదివిన నరిస్ంగ కాలేజలోనే లెకచ్రరగా చేరింది. రాతిర్ డూయ్టీలుండవు. ఇంటికి
ఎకుక్వ సమయం కేటాయించ గలుగుతోంది.
“సాంబా!” ఆదురాద్గా పిలిచింది వేణి.. పలకుక్ండా అలాగే పడుకుక్నన్ సాంబడిని.
“ఏం లేదు వేణీ! మనూరికి ఏదో చెయాయ్లి. ఏం చెయాయ్లా అని చూసుత్నాన్. లక్షలోల్ డబుబ్ కావాలి. పడవలు బాగు చేయించాలి,
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కొతత్ వలలు కొనివావ్లి. అసలు నేలనే మారెచ్యాయ్లి. ఎలాగా? ఎలాగా?”
“అవేమీ ఒకక్ రోజులో అయే పనులు కావు. కొనేన్ళుళ్ పడుతుంది. ముఖాయ్వసరాలు ముందు చూడాలి. సేవా సంసథ్లకి ఉనన్ది
మనూరొకటే కాదు కదా! ఎవరైనా విదేశ సంసథ్ దతత్త చేసుకునేటుల్ చూడాలి. రోటరీ రవిగారూ, అసిసట్ రంగారావుగారూ.. ఇంకా చౌదరిగారి
వంటి పెదద్లూ, విదేశ కల్బుబ్లతో కలిసి.. అటాల్ంటి దతత్త కరయ్కర్మాలు చేపడుతునాన్రని మా కాలేజలో చెపుప్కుంటునాన్రు. రేపు వాళళ్ంతా
నాగాయలంక దగగ్ర ఏదో గార్మానికి మంచినీళళ్ టాంకుల పార్రంభానికి వెళుత్నాన్రుట. ఒకసారి వాళళ్ చెవిని వేసేత్ బాగుంటుందేమో!”
సాంబడు దిగుగ్న లేచాడు. హాలోల్కి పరుగెతిత్, ఫోనందుకునాన్డు.
అరగంట పైగా మాటాల్డి, వచిచ్ పడుకుక్నాన్డు.
PPP
“ఏంటి సాంబా హుషారుగా ఉనాన్వు?” కృషణ్వేణి పడుకునే, పకక్కి తిరిగి అడిగింది, తెలాల్రుఝామునే సనన్గా విజిల వేసూత్
తయారయే హడావుడిలో ఉనన్ సాంబడిని. పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలకి సరజ్రీ ఉంది. సాంబడి మొహం చాలా రోజుల తరావ్త తేటగా కనిపిసోత్ంది.
“మనూరుని దతత్త చేసుకుంటునాన్రు, ఇకక్డి రోటరీ జిలాల్ వాళుళ్, ఆసేట్ర్లియాలోని ఒక జిలాల్వాళుళ్ కలిపి. నినన్నే రవిగారు ఫోన
చేసి చెపాప్రు. తవ్రలో మనూరి సవ్రూపమే మారిపోతుంది. మనం వారం వారం వెళిళ్, మనూరి వాళళ్ని టీర్ట చేదాద్ం..” వసాత్.. కృషణ్వేణి
దగగ్రగా వచిచ్ ఒక ముదద్ందించి వెళిళ్పోయాడు.
కృషణ్వేణి కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది. సునామీ వచిచ్నపప్టున్ంచీ తమ జీవనంలో కూడా మారుప్ వచిచ్ంది.
ఎపుప్డూ పాలెం ధాయ్సే! హాసిప్టలకి దగగ్రోల్ అపారటమెంట బుక చేశారనన్మాటే కానీ, ఎటాల్ వసోత్ందో, ఎంతవరకూ వచిచ్ందో
పటిట్ంచుకోలేదు. ‘మేరీస సీనియర సిటిజెన హోమ’ రిజిసట్ర చేశారు. ఈ ఇంటిని దానికి సరిపోయేటుల్ మారాచ్లి. మళీళ్ తాము చదువుకునే
రోజులోల్ని పోరాట వాతావరణం వచేచ్సింది. ఇంకెటువంటి ఆలోచనకీ ఆసాక్రం లేకుండా.
“అమామ్!” నిదర్కళళ్తో దగగ్రగా వచిచ్న నారాయణని పైకి లేపి పకక్నే పడుకోక్బెటుట్కుంది. వాడు నాయనమమ్ దగగ్రే
పడుకుక్ంటాడు. ఎపుప్డు తెలివొసేత్ అపుప్డు లేచి వచేచ్సుత్ంటాడు.
కాసత్ తీరిక చికాక్క, ఎకక్డికైనా తీసుకెళాళ్లి వీడిని.. మూడేళొళ్చాచ్యేమో, ఇపుప్డిపుప్డే అనీన్ గమనిసుత్నాన్డు.
నిదర్పోతునన్ కొడుకుని, మధయ్కి జరిపి, లేచింది కృషణ్వేణి.. తొమిమ్దింటికి కాలేజలో ఉండాలి. ఆలోగా చెయవలసిన పనులూ..
PPP
“డాకట్ర! అరజ్ంటగా బయలేద్రు.. సరజ్రీ ఉంటే ఎవరికైనా అపప్జెపిప్..” పొదుద్నేన్ పర్సాద ఫోన.
కృషణ్వేణి కూడా బయలేద్రింది. నారాయణకి ఐదేళుళ్ వచాచ్యి. సూక్లుకెళుత్నాన్డు. వాడి సంగతులనీన్ వెంకమేమ్ చూసుకుంటుంది..
సాంబడు సంవతస్రం కిర్తమే కారు కొనాన్డు.రోడుడ్ చాలా బాగుండడంతో అరగంటలో విజయవాడలో ఉంటారు.
“చౌదరిగారికి బాగా లేదనుకుంటా. అటాల్ంటపుప్డే పర్సాద ఖంగారు పడుతుంటాడు.” మాటాల్డకుండా డైరవింగ మీదనే దృషిట్
నిలిపాడు సాంబడు.
అనుకునన్ంతా అయింది. ఇంటి ముందు రోడడ్ంతా కారల్తో నిండి పోయింది. దూరంగా పారక్ చేసి, నెమమ్దిగా నడుసూత్ లోపలికి
వెళాళ్రు. పర్సాద, సాంబడిని చూసూత్నే ఆపుకోలేకపోయాడు.. అపప్టి వరకూ, పంటిబిగువున ఆపుకునన్ దుఃఖానిన్. చౌదరిగారిని పడుకోబెటిట్న
ఐసబాకస్ దగగ్రే కూరుచ్ని ఉనాన్రు, మంగళ, పాప, శాంతమమ్. పాప వెకుక్తూనే ఉంది.. కళుళ్, మొహం ఎరర్గా అయిపోయాయి.
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చుటుట్పర్కక్ల ఊళళ్ నుంచి, సేవాసంసథ్ల వాళళ్ందరూ వచేచ్శారు.. పెదద్ పెదద్ పూల దండలు పటుట్కుని. ఆ మహామనీషి ఆఖరి
యాతర్ ఘనంగా జరిగింది.
“ఎందరికో విదాయ్బిక్ష పెటిట్న మహానుభావుడు. నీకొక విషయం ఇపుప్డు చెపాప్లి..” వైకుంఠ సమారాధన రోజు, సాంబడి పకక్గా
కూరుచ్ని సులోచన అంది..
“నేను గర్హించానమామ్! నా జీవితంలోని అజాఞ్త వయ్కిత్ ఈయనే కదూ! నా మీదా, నా అభివృదిధ్మీదా ఆయన చూపించిన ఆసకిత్ని
బటిట్.. పర్సాదకి కూడా ఆ విషయం తన పెళిళ్ ముందే తెలిసింది కదూ? అంతకు ముందుకీ, ఆ తరువాతకీ పర్సాద నా పటల్ చూపించిన
ఆతీమ్యతలో వెంటుర్కవాసే తేడా ఉంది. సేన్హితుడిని సోదరుడిగా చూసుత్నన్ భావన.. వారి కుటుంబసభుయ్డిగా ననున్ సీవ్కరించడం నా
అదృషట్ం. చౌదరిగారి ఆశయాల పర్కారం నడవడమే నేను చూపించగలిగిన కృతజఞ్త.”
నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో చూసింది సులోచన. ఆ కళళ్లో పర్శంస.
PPP
“డాకట్ర సాంబడూ?”
“నమసాక్రం రవిగారూ! నేనే.. బాగునాన్రా? ఈ మధయ్న మీటింగసకి రాలేకపోతునాన్ సార. హాసిప్టల పనీ, ఓలడ్ ఏజహోమ,
రూరల విజిటస్..” తాపీగా పొదుద్నేన్ ఇడీల్ తింటునన్ సాంబడు సెలలో పేరుని బటిట్ పలకరించాడు.
“నాకు తెలుసు డాకట్ర! అందుకే గద.. మిమమ్లిన్ డిసట్రబ్ చెయయ్ం. మీరివాళ ఫీర్గా ఉంటే మీ ఊరెళాద్ం. మనోళల్ంతా వసుత్నాన్రు.
అకక్డ ఒక ఇనాగరల పోర్గార్మ ఉంది.”
“ఇవేళ నాకు ఆఫ సర! మా ఫామిలీ అంతా వెళదామనుకుంటునాన్ం.. ఇంతలో మీ ఫోన..”
“అదే ఒక సామెతుంది కదా! వైదుయ్డూ పాలే కోరాడు…”
“వదుద్ సార.. మీరు ఆ రకంగా నాదగగ్రకు రాకూడదు. పదికాలాలు మంచి పనులు చేసూత్ ఉండాలి.” సామెత పూరిత్
చెయయ్నియయ్లేదు సాంబడు.
“ననున్ సార అనదద్ని ఎనిన్సారుల్ చెపాప్నయాయ్! ఎంత కాలం దూరం పెటేట్సాత్వు?”
“సరే.. సారీ అనాన్!”
“అదీ మంచి బాలుడి లక్షణం. ఒక గంటలో బయలేద్రదాం. సిసట్ర కూడా వసుత్నాన్రు కదా?”
PPP
పంటలోకి ఎకాక్క పరిచయాలయాయ్యి. ఆసేట్ర్లియా నుంచొచిచ్న బూర్స దంపతులు, అసిసట్ రంగా రావుగారు, పర్సాద, మంగళ,
మూరిత్గారు.. ఇంకా గుంటూరు, ఒంగోలు, విజయవాడ పటట్ణ పర్ముఖులు, మొతత్ం ఇరవై మంది ఉంటారు. కారుల్ కూడా పంట ఎకేక్శాయి.
కృషణ్మమ్ మీది గాలి పీలుసుత్ంటేనే ఒళుళ్ పులకరించింది, సాంబడికీ కృషణ్వేణికీ. నారాయణని ఒళోళ్ పెటుట్కుని బెంచ మీద
కూరుచ్ంది వేణి. దురగ్, పర్సాద కూతురు.. నారాయణ కంటే రెండేళుళ్ పెదద్ది, వాడి పకక్నే కూరుచ్ని తన సూక్ల విశేషాలు చెపోత్ంది. వెంకమమ్,
పంట రెయిలంగ నానుకుని నలు పకక్లా చూసూత్ ఆ నదితో తన అనుబంధానిన్ నెమరేసుకుంటోంది.
వసూత్ వసూత్ నూనూగు మీసాల నాగరాజునీ, శలావ్ర కమీజ చునీన్తో ఉనన్ నాంచారినీ ఎకిక్ంచుకుని వచాచ్రు సాంబడు వాళుళ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

98

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

ఇదద్రూ చాలా పెదద్రికంగా ఉంటారు. రెయిలింగ దగగ్ర నిలుచుని నీళళ్లోకి చూసుత్నాన్రు వాళుళ్. మంగళ, ఆసేత్ర్లియన లేడీ, వివియన దగగ్ర
నిలుచ్ని వివరాలు అడుగుతోంది. తమ రోటరీ కల్బ కారయ్కలాపాలు వివరిసూత్, ఇకక్డి లైఫ గురించి తెలుసుకుంటోంది, వివియన.
పంట దరిని చేరగానే, వాలుగా పరిచిన బలల్ మీద నడిచి లంకలో అడుగు పెటాట్రు రోటరీ బృందం. కారోల్ పర్యాణం చేసూత్
అనుకునాన్డు సాంబడు,
“అటాల్గే ఉంది.. ముళళ్తుపప్లూ ఇసకా. అకక్డకక్డ మొండి వృకాష్లు కనిపిసుత్నాన్యి.”
ఊరోల్కి పర్వేశిసుత్ండగానే సాంబడి కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో పెదద్వయాయ్యి. మొగలో పెదద్ దావ్రం, దాని మీద “నువువ్లారిపాలెం..
సావ్గతం” అని రాసుంది. రోడుల్ వేసినటుల్నాన్రు.. నునన్ని రోడుడ్ కాకపోయినా ఒక మాదిరిగా బానే ఉంది.
దావ్రం దాటగానే కారల్ని ఆపేశారు ఊరి వాళుళ్.
సరసవ్తమమ్ ఆంటీ కొడుకు, షావుకారు, అతని కొడుకు, సూక్ల మాసట్ర, టీచర.. ఎందరో తెలిసిన వాళుళ్ రోడుడ్కి అడడ్ంగా
నిలబడాడ్రు, చేతులోల్ దండలు పటుట్కుని.
అతిథులంతా కారుల్ దిగారు.
పర్తీ ఒకక్రి మెడలోనూ, దురగ్, నారాయణలతో సహా.. పాలెంలోనే పూచిన రకరకాల పూలతో చేసిన హారాలు వేశారు. ఆసేత్ర్లియన
దంపతులకి అనీన్ వివరిసూత్ కూడా నడుసుత్నాన్రు రవిగారూ, రంగారావుగారూ!
మధయ్లో మంచినీటి శుదిధ్కి కటిట్ంచిన ఆర. ఓ పాల్ంట దగగ్ర ఆగి, దానిన్ పార్రంభించారు.
నడుసుత్ంటే సాంబడి మొహం వెలిగి పోతోంది. చినన్ చినన్ ఇళుళ్, కటాట్రు. రెండు పోరష్నుల్గా ఉనన్ డాబా ఇళుళ్. తీరుగా వరుసగా.
వరండా, గది, వంటిలుల్. ఎరర్ని సిమెంట నేల తళతళా మెరుసోత్ంది.
కృషణ్వేణి, సాంబడు, నాగరాజుల ఇళళ్ని పార్ధమిక విదయ్ కేందార్నికి రాసి ఇచేచ్శారు. అది కూడా తయారయింది.
వెంకటలకిష్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్, తిరుగుతోంది.
కొనిన్ఇళుళ్ చూశాక అందరూ బడి దగగ్రికి వెళాళ్రు. అకక్డ షామియానా వేసి, కురీచ్లు, మైకు, వేదిక ఏరాప్టు చేశారు. అందరికీ
పానీయాలు ఇచాచ్రు బడిలో చదువుతునన్ పిలల్లు.
పెదద్లందరికీ పేరు పేరునా కృతజఞ్తలు చెపాప్రు సరప్ంచ కరుణాకర. షావుకారు చాలా ఉదేవ్గంతో మాటాల్డాడు.
గార్మసుథ్లలో కొంతమంది పర్తీ ఒకక్రితో మాటాల్డారు.
చివరోల్.. ఊహించని కారయ్కర్మం. వేదిక మీదునన్ పెదద్లు నవువ్తూ చూసుత్ండగా..
డాకట్ర సాంబడు దంపతులకి ఆతీమ్య సతాక్రం.
మధయ్లో రెండు కురీచ్లు వేసి, సాంబడిని, కృషణ్వేణిని ఆహావ్నించారు రవిగారు.
“నూలపాలెం గరివ్ంచదగగ్ దంపతులు. వీరిని ఆదరశ్ంగా తీసుకుని గార్మంలో పర్తీ ఒకక్రూ వివిధ రంగాలోల్ పైకి రావాలి. కషాట్లు
వచాచ్యని కృంగి పోకుండా.. అవరోధాలనీన్ అధిగమించి, శిఖరాల నందుకునన్ నిరంతర శార్మికులు. అకుంఠిత దీక్షతో, మొకక్వోని
ఆతమ్విశావ్సంతో నిశశ్బద్ంగా తమ పని తాము చేసుకుంటూ కనన్వారి కలలని నిజం చేసిన మహావయ్కుత్లు. ఈ విధంగా సవ్యంకృషితో పర్తీ
ఒకక్రూ ఎదిగిననాడు, మన రాషట్రంలో, దేశంలో బడుగు బలహీన వరాగ్లనేవే ఉండవు.”
సాంబడికి, కృషణ్వేణికి పూలదండలు వేసి, శాలువాలు కపిప్ సతాక్రాలు చేశారు.. ఒకొక్కక్రుగా పెదద్లందరూ.
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“డాకట్ర సాంబడుగారి మాతృమూరిత్, వెంకటలకిష్గారు ఆదరశ్మూరిత్. ఆవిడ చొరవ, పోర్తాస్హం వలేల్ వారు ఈ సాథ్యికి
చేరుకోగలిగారు.” పర్సాద వెంకటలకిష్ని వేదికమీదికి ఆహావ్నించి, పూలదండ వేసి, శాలువా కపాప్డు.
చపప్టల్తో మారుమోగిపోయింది పార్ంగణమంతా. ముందు వరుసలో కూరుచ్నన్ సరసవ్తాంటీ ఆనందభాషాప్లు తుడుచుకోకుండా
అటాల్గే వదిలేసింది.
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రాతిర్ పదిగంటలు.. పునన్మి వెనెన్లలో కృషణ్మమ్ తళతళాళ్డుతోంది. అపుప్డే చేపలు పటట్డానికి ఒక పడవ నీటిలోకి వెళిళ్ంది.
అందులో ఇదద్రే.. నెమమ్దిగా నడుసోత్ంది నావ.
ఆరోజు ఫంక్షన హడావుడికి బాగా అలిసిపోయారేమో, ఇంకెవరూ వేటకి రాలేదు. ఒడుడ్కి దగగ్రదగగ్రగానే తిరుగుతోంది నావ.
ఒడుడ్నునన్ మడ చెటల్నీన్ నీళళ్లోకి వంగి చూసుత్నాన్యి.
వెలుగు నీడల సయాయ్టలలో కెరటాలు అలసిపోయి, మెలల్గా కదులుతునాన్యి. వాటితో ఊసులాడుతూ ఆడుకుంటునాన్యి ఎనోన్
చేపలు. రంగురంగుల చేపలు.
“ఇటొచిచ్ వల గటిట్గా పటుట్కొయేయ్ కృషణ్వేణీ!” సాంబడు అరిచాడు వెనకిక్ తిరిగి.
“ఈ డాకట్రగారి మీదికి ఎపుప్డో విసిరాను కదా పెదద్ వల. చికుక్కు పోయాడు. తపిప్ంచుకోలేడంతే.” నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి,
సాంబడి భుజం మీదినుంచి, నదిలో కనిపిసుత్నన్ చందర్బింబం కేసి కొంటెగా చూసింది కృషణ్వేణి.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

