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“అబ్బా...”- అరిచంది మంజుల. ఎంత నొప్పిగా ఉందో ఆ అరుపులోనే తెలుస్తంది.
ఏమైనా తను ఒ భోళా మనిషి. ఆనందమైనా, దుఃఖమైనా వంటనే ప్రదరివస్తంది.
నేను వనకిి తిరిగి ఆమె వైపు చూసాను. పొదునేే లేచ, బలల మీద పరిచ ఉనే ప్పలలల స్కిలు
యూనిఫామ్సష ఇస్త్రీ చేస్తనాేను. “ఏమైంది?” అనాేను కాస్త కంగారుగా.
“మోచెయ్యి గోడకి కొట్టుకునాేను...” – అంది మంజుల, ఇంకా నొప్పితో విలవిలలాడుతూ.
తను వంటంట్లలకి వస్తంటే, పరాకుగా ఉండడం వలల మోచెయ్యి గోడకి గటుగా తగిలనట్టలంది.
హాలోలకి వంటంట్లలంచే దారి ఉంది, దానికి తలుపులు లేవు.
మంజు మీద జాలేసంది. కానీ తిరిగే కాలు, వాగే నోరు ఊరుకోవనేట్టల, నా నోట తీట
ఊరుకోద. మా ఆవిడ్నే ఎపుిడూ ఏదో కట అంటూనే ఉంటాను, మా ఇదురి మధ్ి వాగ్యిదాాలకు
కారణమవుతూంటాను.
“హాాఁ.... బహుశా నినే రాత్రి కురిసన వరాశనికి, మన ఇలుల ముడుచుకుపోయ్యందేమో...”
అనాేను హాస్ింగా.
నాకేస కోపంగా చూసంది మంజు. “నేను కొంచెం లావయ్యినని నాకు తెలుస్... మీరం
వేళాకోళం చెయకిరాల...”.
“అహ.. అది కాద..” అంటూ అనవస్రంగా నోరు జారి చకుికునే ఆ విపతిర
పరిసితిలోంచ బయటపడందకు ప్రయతిేంచాను.
“ఒ స్నేని నాజూకైన ప్పలలని చూడమని మీ అమమగారిని అడగొచుుగా, తమరికి మరో
ప్పలలని... ఒ మెరుపుతీగని చూడమంటే ఆవిడ ఇపిటకీ సదామే....” అంది వింగింగా.
ఇంక మంజు మాటల ప్రవాహం మొదలయ్యంది. ఎంత తకుివ తినాే, బరువు
పెరిగిపోతునాేనని, ఇంట పనులనీే చేయడానికి తనకి శ్కిత కావాలని, కుట్టంబ బ్బధ్ితలెకుివై
పోయ్య తనని తాను పటుంచుకోడం మానేసానని వాపోయ్యంది.
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ఇది మాకు మాములే. మంజు ఒ తేనెటీగలాంటంది. ఎంతో కష్ుపడుతూ, స్ంగీతానీే,
మధువుని అందించే తేనేతీగలు... తేనెపుటుని కెలకితే మాత్రం..... కుటుందే వదిలపెటువు. తను మా
ఇంట ఇరుస్. మా వివహారాలనీే తన చుటేు తిరుగ్యతాయ్య. మా స్తుతవకి కారణం తనే.
“అయియ్యి... అవనీే స్రదా కోస్ం అనే మాటలు మంజూ! మన పెళళయ్యన కొతతలో
నువుఴ ఎలా ఉనాేవో, ఇపుిడూ అలానే ఉనాేవు, 17 ఏళళయ్యనా....” తను చలలబడటానికి కాేపపు
ఆగి, “అపిటకీ ఇపిటకీ పెదు తేడా ఏం లేద....” అని ముగించాను.
కానీ వటకారానికి అలవాట్ట పడడ నా నోరు అకిడ్నతో ఆగలేద. “అయ్యనా, ఇదంతా మన
వాషింగ్ మెషిన్ వలేల. అది నీ బటులే బిగ్యతు చేస్తనేట్టలంది... అంతే. ఇదివరకు మనం బటులు
చేతోత ఉతుకుినేవాళళం...”
ఈసారి నేను తనని ఆపలేకపోయ్యను. నిజానికి తనదేం మరీ అంత ఊబకాయం కాద,
నేను ఊరికే హాస్ిమాడతునాేను, కానీ అలా తనని నమ్మంచలేకపోయ్యను. బరువు తగిి, 17 ఏళళ
క్రితం తనెలా ఉండదో ప్రపంచానికి మరోసారి చూప్పసాతనని శ్పధ్ం చేసంది మంజు.
***
“నిజంగానా...?” మంజుల ఫోన్లో అడుగ్యతోంది. తను వాళళకితో మాటాలడుతోంది.
“అమెరికాలోని ఆ మూలకామంద అంత శ్కితవంతమైనదా? నమమలేకుండా ఉనాేను. మూడు
నెలలోల పది కిలోల బరువు తగిచాు....?”
“నువుఴ మూడు నెలలోల పది కిలోల బరువు తగిితే, నీకు కానషరనే మాటే....” అనాేను
స్రదాగా. “ఆ మంద కానషరని కూడా నయం చేస్తందా...” నేను నా లాపటాప నుంచ
కళ్ళళతతకుండానే అడ్నగాను.
“అదేం కాదలే.... ఆయనెపుిడూ అంతే... నితి శ్ంకితుడు.....” అని ఫోన్లో చెబుతోంది
మంజు. బహుశా వాళళ అకికి నా మాటలు వినబడ్న ఉంటాయ్య. “స్ర ఆ మంద ఎకిడ
దొరుకుతుందో, ఎంతవుందో చెపుి...” అంట్లంది మంజు.
వివరాలనీే ేపకరించాకా, ఫోన్ని రిసీవర మీద గటుగా చపుిడయ్యిలా విస్రుగా పెటుంది
మంజు. “మీ వధ్వ జోకులేవీ మా అకి మీద వేయకండ్న... దానిది స్నిేతమైన మనస్...” అంది.
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“అది కాద మంజు...” అనాేను తనను ఒదారుస్కత. “చూడు, అనిే రకాల మూలకా
వైదాినికి భారతదేశ్ం పెటుంది పేరు. మరి నువేఴమో అమెరికా నుంచ మూలకల మంద
తెప్పించుకోవాలనుకుంట్టనాేవు. అస్లు అదేంట్ల, ఏం చేస్తందో మనకి తెలయద. అట్టవంట
మందలని ప్రిస్క్ిిపశన్ లేకుండా వాడకూడద.”
“నా స్లహా ఏంటంటే... నీ ఆరోగింపైన నీకేవైనా అనుమానాలుంటే... ఒసారి హెల్తత చెకప
చేయ్యంచుకోడం మంచది...” అనాేను.
“అదేం కాద....” నా మాటలని తీవ్రంగా ఖండ్నంచంది మంజుల. “మా అకి వాళళ
ేపేహితురాలు వాడ్నందట. చాలా మంచ ఫలతం కనబడ్నందట.. కాబటు మరం పరాఴలేద. నేను
స్నేగా, నాజూగాి తయ్యరవుతానని అస్కయ పడకండ్న....” అంది.
***
మరుస్ట రోజు రాత్రి భోజనాలు చేస్కత మాటాలడుకుంట్టనాేం. “మా అకి చెప్పిన మంద
గ్యరించ ఇంకో స్ంగతి తెలసంది. దాని వలల ప్పతాతశ్యంలో ఏవో స్మస్ిలు వసాతయట.. నా ఫ్రండ్
శాంతి తెలుస్గా, వాళళ ేపేహితులెవరో ఈ మంద వాడ్న చాలా ఇబాందలు పడాడరట....” అంది.
“నేను ముందే చెప్పినుగా.....”
“అదేం కాద. ఆ మందకి సైడ్ ఎఫెక్ట్ు్ ఉంటాయని మీరం చెపిలేద. ఎపుిడూ ఏదో
కట నెగటవగానే మాటాలడుతుంటారు. ఆ మంద గ్యరించ మా శాంతే స్రీగాి చెప్పింది...”
“ఒహ్, అలాగా... నిజమే అయ్ింట్టంది.... కానీ మా బంధువులోలనూ, నా ేపేహితులోలనూ
ఎవరికీ ఊబకాయం లేద. కాబటు సైడ్ ఎఫెక్ట్ు్ గ్యరించ నాకు స్రీగాి తెలయద....”
ఈ వధ్వ వాిఖితో మళ్ళళ మొదలంది మా గొడవ.
“అంటే మీ ఉదేుశ్ంలో మా బంధువులు, నా మ్త్రులు అంతా ఊబకాయ్లా?” కోపంగా
అడ్నగింది మంజు.
“సారీ మంజూ.... నేను మళ్ళళ మళ్ళళ చెబుతునాేను. నీది ఊబకాయం కాద. నువుఴ
పరఫెక్ట్ుగా ఉనాేవు. గ్యమమడ్నకాయలా గ్యండ్రంగా.....” అనాేను. నేను మరో సారి మాటలు
తూలుతునాేనని గ్రహించ నాలుక కరుచుకునాేను.
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“అయ్యతే, గ్యమమడ్నకాయలా గ్యండ్రంగా ఉండడం ఆరోగాినికి చాలా మంచదని నేను
ఎకిడో చదివాను...” అంటూ తనని ఊరడ్నంచడానికి ప్రయతిేంచ మరింత రెచుగొటాును. తనే
మాత్రం లావు లేదని నాకు నిజంగా తెలసనా, మంజుని మాత్రం ప్పించలేకపోయ్యను.
***
రోజూవారీ వివహారాలలో పడ్న, ఈ స్ంగతి మరిుపోయ్యను. కొనిే రోజుల తరాఴత బ్బలినీ
లోంచ మంజుల, మా ఎదరింటావిడ మాటాలడుకోడం నా చెవిన బడ్నంది.
“మీరు ఆకుకూరలు ఇకిడ ఎకిడ కొంటారు?” అడుగ్యతోంది ఆవిడ.
“ఆకుకూరల విష్యంలో చాలా జాగ్రతతగా ఉండాల..” అంది మంజుల. “ఈ మధ్ి
నాకొచున క ఈ-మెయ్యల్త ఫారాఴరడలో చదివాను – ఆకుకూరలపైన చనే చనే కీటకాల గ్యడుల
ఉంటాయట. అవి మాములు కంటకి కనపడవట. వాటని తింటే చాలా స్మస్ిలొసాతయట. మనకి
ఖచుతంగా తెలేపత గాని ఆకుకూరలు తినకూడదని దాని సారాశ్ం.....” చెపుికొచుంది మంజు.
“ఆకుకూరలనేం వుంది లెండ్న, ఈ రోజులోల పళళలో కూడా ఎనోే రసాయనాలు
ఉంట్టనాేయట. మొదట్లల బరువు తగిడం కోస్ం నేను ఆకుకూరలు, పళ్ళళ మాత్రమే
తిందామనుకునాేను. కానీ ఇంటరనెట్లో వతికి చూేపత, మనలాంట నగరాలలో ఆకుకూరలు,
పళ్ళళ తీస్కోడం కూడా ఆరోగాినికి హానికరమే అని తెలసంది...” అంది ఎదరింటామె.
“ఇంతకీ మీరు వాకర ప్రయతిేంచారా?” అడ్నగిందామె మంజుని, “బరువు తగిడానికి
వాకర చాలా మంచదట. మా చెలెలలు వాకర వాడ్న 15 కిలోలు బరువు తగిింది. మా తముమడ్నకి
అట్టవంట వాకరుల అమేమ కొట్టుంది. వాడ్నని మీకు ఫోన్ చేయమని చెబుతాను. ఎంతో అవద,
పదివేల రూప్పయలంతే.....” అందామె.
“తపికుండా. నేను సదాం. మీ తముమడ్న ఫోన్ నెంబర ఇవఴండ్న....” అంది మంజు.
***
“శ్నివారం కసారి ఎదరింటావిడ తముమడ్నతో మాటాలడుదాం. ఆయన కొట్లలంచ వాకర
ఆరడర చేయ్యల. కాకపోతే దానిే ఎకిడ పెటాులనేదే స్మస్ి. బెడ్ రూమ్సలో పెడదామా?” అంది
మంజు
“కానీ మన బెడ్ రూమ్స చనేది కదా, స్రిపోతుందా?” అనాేనేేను.
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“ఎకిడోకిడ పెటాులగా... పోనీ హాలోల పెడదామా?”
“అది కాదోయ్... నువుఴ అస్లు లావుగానే లేవు. పూరిత ఫిట్గా, అందంగా ఉనాేవు.
నీకెందకా అభిప్రాయం కలగిందో అరిం కావడం లేద... బహుశా మన అదుం నినేలా లావుగా
చూప్పస్తందేమో....”
మళ్ళల నోరు జారాను. ఇలా ఎందకు మాట తూలాతనో నాకు అరిం కాద.
“అదిగో మళ్ళళ ఎగతాళి చేస్తనాేరు... ఎలాగొలా బరువుతగ్యితాను.... వాకర కోస్ం
ఎకిడోకిడ స్ిలం చూసాతను, లేదా ఇంకేదైనా చేసైనా తగ్యితాను. మీర చూదురుగాని...”
***
“ఎలకలది

ఇష్టురాజిం

అయ్యపోయ్యంది.

చూడండ్న,

పొదునేే

ఇలలంతా

ఎలా

పరిగెడుతునాేయ్య. అస్లు ఎలకల బోను ఎలా వాడాలో కూడా మీకు తెలయదలా ఉంది.
లేకపోతే, ఆ బోనులో కి ఎలక కూడా పడదేం....?”
హాలోలంచ వంటంట్లలకి వళ్ళళ దారి మొదట్లల నిలుచుని, నాతో మాటాలడుతోంది మంజుల.
నేను ఆమె పకిన నిలుచుని ఉనాేను.
“ఆాఁ. నేను ఎలకల బోను బ్బనే వాడాను. కానీ ఏం జరిగిందో తెలుసా? నినే నువుఴ చేసన
గారెలలో క ముకిని రాత్రి బోనులో ఉంచాను. తెలలవారి లేచ చూేపత, ఇంకేముంది! గారె పకినే
ఉలలప్పయ ముకి ఉంది. బహుశా ఎలకకి ఉలలప్పయ గారె కావాలేమో....?”
“ఏంట జోకులా....? నేను చేసన గారెలు ఎలకకి కూడా నచువనేది మీ వటకారం ఐతే,
మీర స్ఴయంగా గారెలు చేయచుుగా? స్ర, ఎలక నేను చేసన గారెని ముట్టుకోలేద... మరి మీరు
చేేపతనో... ss trans NEW1 - Copyకనీస్ం చీమలు కూడా ముట్టుకోవు....”
కాస్త దూరంలో కూరుుని మా అబ్బాయ్య తెలుగ్య రైమ్సష చదవుతూ – “ఏనుగమామ
ఏనుగ్య... మాఊరొచుం దేనుగ్య... మంచనీళ్ళళ తాగిందేనుగ్య... ఏనుగమామ అమమ.. ఏనుగమామ”
అంటూ కూడబలుకుింట్టనాేడు. అప్రయతేంగా ఎందకో నాకు నవ్వఴచుంది.
“ఏంట నేను ఏనుగ్యలా ఉనాేనా....?” కోపంగా అంది మంజు.
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“అబ్బా, అదేం కాద మంజూ. ఎందకో కారణం తెలయద గానీ, కొదిు రోజులుగా నువుఴ
చాలా బరువు తగాివు. బ్బగా స్నేబడాడవు. నేనేదో స్రదా హాస్ిమాడుతునాేను అంతే. అయ్యతే
ఇపుిడు సీరియసగా అడుగ్యతునాేను – చెపుి బరువు తగిడానికి ఏం చేసావు?” అని ఒ క్షణం ఆగి,
“పైగా మనం ఇంకా వాకర కూడా కొనలేద. మరి బరువలా తగాివా అని నాకు
ఆశ్ురింగా ఉంది” అనాేను.
“నిజంగానా...” అంది మంజు... “నేనేమీ ప్రతేికించ చేయలేద మరి....” అంటూ
ఆలోచనలో పడ్నంది.
“మనింట దగిరోని
ల సదిా బుదిా వినాయకుడ్న గ్యడ్నలో వారం రోజులేంచ రోజూ 108
ప్రదక్షిణాలు చేస్తనాేను. అపిట్లల మీకు ంట్లల బ్బలేనపుిడు మండలం ప్పట్ట రోజూ 108
ప్రదక్షిణాలు చేసాతనని మొకుికునాేను. ఆ మొకుి తీరునేలేద. క్రితం వారం మీరు ఛాతి నొప్పి అని
చెప్పినపుిడు ఆ మొకుి స్ంగతి గ్యరొతచుంది. వంటనే ప్రదక్షిణాలు ప్రారంభించాను. ఈ
హడావుడ్నలో పడ్న మ్గతా విష్య్యలేవి పటుంచుకోలేద...” అంది.
“ఒహ్, ఈ విష్యం నాకు తెలీద. ఇపుిడు నువఴంతో ఫిట్గా కనిప్పస్తనాేవు...” అనాేను.
“బుకాయ్యంచదు... చెబితే ప్రతీదానిే అతిశ్య్యకితగా చెబుతారు లేదంటే మరీ శ్ంకిసాతరు...
నిజం చెపిండ్న నేను స్నేగా కనిప్పస్తనాేనా?”
ఇంతలో “అమామ... ఎలక... ఎలక...” అంటూ మా అబ్బాయ్య గటుగా అరిచాడు. మేమలా
మాటాలడుకుంట్టండగానే ఒ ఎలక హాలోలకి వంటంట్లలకి పరిగెతుతకు వచుంది. తన ప్పదాల మధ్ి
నుంచ ఎలక వంటంట్లలకి రావడం చూస మంజు గబుకుిన పైకి గెంతింది.
తను పడ్నపోకుండా ఆపడం కోస్ం తనని నేను ఎతుతకునాేను. ఇలా కిందకి దిగిందో లేదో
ఎలక మళ్ళళ మంజు ప్పదాల మధ్ి నుంచ దూరి మాయమైపోయ్యంది. దాంతో మంజు మళ్ళళ
గెంతింది. మళ్ళల తనని పొదివి పట్టుకునాేను.
“చూసావా, నువఴంత బకిపలచగా అయ్యపోయ్యవో. ఎలక నీ ప్పదాల మధ్ి నుంచ
వడుతుంటే, నేను నినుే తేలకగా ఎతుతకోగలగాను. అదే నువుఴ లావుగా ఉంటే ఇలా
ఎతుతకోగలగేవాడ్ననా చెపుి....”
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అస్లే మంజులవి పెదు కళ్ళళ. అవి ఇపుిడు మరింత పెదువయ్యియ్య. “ననెేతాతరా? నేను
అంతగా స్నేబడాడనా? నిజంగానా?... అంది కళళలో మెరుపులతో.
“అవును. కావాలంటే ఇంకోసారి ఎతుతకుని చూప్పసాతను...”
“వదులెండ్న... అయ్యనా ప్పలలల ముంద ఏంటా చేష్ులు...” అంటూ సగ్యి పడ్నంది.
“ఒ వినాయకుడా, నీకూ , నీ ఎలకకీ థంక్ట్ష. మా ప్రియమైన వాళల కోస్ం కొనిే కొంటె
అబదాాలు చెపిక తపిద.....” ఈ సారి నా మనస్ మాటాలడ్నంది. నేను మాటలు బయటకు
రాకుండా పెదాలను వేళళతో బంధంచేసాను.
“ఆరోగింగా ఉండడానికి – రోజూ గణపతి గ్యడ్న చుటూు 108 ప్రదక్షిణాలు చేయడం!
మనస్, గ్యండె రెండ్నటకీ వాియ్యమం కదూ. ఇంతకంటే మంచ వైదిం ఏముంట్టంది?...”
లోగొంతుతో అనుకునాేను.
“ఏదో అంట్టనాేరు... ” అంది మంజు.
“ఏం లేద. నీ నాజూకుదనానిే మెచుుకుంట్టనాే. అంతే....”
*
ఆంగల మూలం: రాజారాం బ్బలాజీ
ేపఴచాానువాదం: కొల్లలరి స్మ శ్ంకర
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