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ఆ ఇంట్లోకి మం అద్దెకొచ్చి పదేళ్ళు పూరతయ్యాయి. ఏడాదిలో ఓసారి ఆకస్మిక తనిఖీ చేస్మ వెళ్ళతంది
మా ఇంటి ఓనరు ఆదిలక్ష్మిగారు. ఆ ఏట ఇంటి మరమితతలేమన్నా ఉంటే చేయించేస్మ వెళ్ళతంది.
మనిషి చాలా మంచ్చది, జాలీ, ప్రేమా ఎకుువే. కాస్త అమాయకురాలు కూడాను. ఎవరం చెప్పిన్న
ఇటేే నమిస్తంది.
నెలనెలా అద్దె మాత్రం రమణమూరిత అని ఆదిలక్ష్మిగారి దూరపు బంధువు వసూలు చేసాతడు.
ఈ మనిషి పైకి కనిప్పంచ్చనంత మంచోడంకాదు. ఆదిలక్ష్మిగారికి ఈ ఊళ్ళు ఆస్తలు చాలానే
ఉన్నాయి. ఆమెకి అద్దె ఓ లెకుకాదు. రమణమూరిత అది అలుస్గా తీస్కుని స్ంవతసరం వసూలు
చేస్మన అద్దెనంతా తన దగగర ఉంచుకుని వడ్డీకి తిపుితాడు. ఆవిడొచేి స్మయ్యనికి జమవేసూత
ఉంటాడు.
పైకి మా అందరితో “ఈ చాకిరీ ఎవరు చేసాతరు. న్నకా వయసైపోతంది. ఆదిలక్ష్మిగారు
రాగానే అన్నా అపిగంచేసాతను” అంటూ తెగ రాగాలు తీసాతడు. ఈ పదేళ్ుమట్టే మాకా మాటలు విన్న
విన్న అలవాటైపోయ్యయి.
మమాఇంట్లో దిగేటపిటికి ఓ మొకు కూడా ఉండది కాదు. న్నకు మొకులేోకపోతే
ఊప్పరాడనట్టే ఉంట్టంది కాబటిే వచ్చిన ఏడాదిలోనే గేట్టవారగా ఇరుపకులా ఓ పస్పుపువువల
చెట్టే, పారిజాతం, ఆపైన నూతివారగా అరటి చెట్టో, బోన్నసయి మర్రి చెట్టే, గోరింట చెట్టే
పంచాను. ఇంకా ఇంటి చుటూే కుండ్డలోో రకరకాల గులాబీలు ఒకదంతో ఒకటి పోట్టపడుతూ
ఉంటాయి. “ఇవిచాలవనాట్టే వీధిలోకొచేి ప్రతి మొకులాడి సైకిలూ ఎందుకాప్పసాతవే” అని
న్ననాగారు తిటేేవారు. రోజంతట్లోనూ నేను మనస్పటిే చేసే పనులలో మొకులకు న్నళ్ళు పోయడం
ఒకటి. అమాిన్ననాలకు మొకులంటే ఉనా ఇష్ేం న్నకూ అంటింది.
న్న మొకులపపకం రమణమూరితకి స్తరామూ ఇష్ేంలేదు. ఆదిలక్ష్మిగారు కూడా
మొకులంటే ఇష్ేపడతారు. న్న ఇష్టేనిా చూస్మ రండు మలెో మొకులు ఇచాిరావిడ. కనుక
రమణమూరిత మారు మాటాోడలేక మినాకుండిపోయ్యడు.
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కొన్నాళ్ుకు ఉదయం న్నరండ పడచోట లోపల ప్రరీరీకానుకుని మొలచ్చం వ వేపచెట్టే.
ఎవరో శ్రదెగా తెచ్చిన్నటిన మొకుకాదది. బాగా పండిన వేపపళ్ును తినా కాకి వేస్మన వితత అది.
ఉదయం లేవగానే చ్చనాగాలకే ఊగపోతూ పలకరించేది ననుా. దని స్మక్షంలో గడపడం
అలవాటైపోయింది న్నకు. న్న ఆనందం, విచారం అన్నా దనితో చెపుికునేదనిా. దని ప్రతి
కదలకలోనూ న్నకు నేను ఉన్నాను అనా ఆపాాయత కనిప్పంచేది న్నకు. వీధి పకు గుమాినికి
ఎదురుగా నిలబడి కొమిలన్నా ఊపుతూ చూసేది ననుా. తొల కిరణాలు పడ వేళ్
పలకరింపులైపోయిన్న సాయంత్రం మళ్ళు దని స్మక్షంలోనే గడపాలనిప్పంచేది. గులాబీలతో
చెప్పిన ఊస్లకన్నా, వేపచెట్టేతో పంచుకునా రహసాాలే ఎకుువ న్నకు. మిగతా మొకులన్నా
అభిమానమ గాన్న ఎందుకో ఈ వేపచెటేంటే చెపిలేని ఇష్ేం ఏరిడిపోయింది.
రండళ్ోకి అది పదె మానయిపోయింది. ఈ స్ంవతసరం ఉగాదికి కాపు పడుతందన్నారు
చుట్టే ప్రకులవాళ్ళు. అందరి కళ్ళు న్న వేపచెట్టే మీదనే.
నేను కనిప్పంచ్చనపుిడలాో.... పకిుంటి పారవతమియితే “హూ ఈ స్ంవతసరం వేపుివువకు
ఎకుడికీ వెళ్ుకురలేదులే పకిుంట్లోనే ఉందిగా” అంటూ సాగదీసేది.
ఇక మా అమియితే వేపచెట్టే ఉపయోగాల గురించ్చ పదె పాఠమ చెప్పిది వేపచెట్టే గాల
ఎంతో మంచ్చది. వేపచెట్టేలో మనిషికి ఉపయోగపడనిదంటూ ఏదీలేదు. ఇరుగుపొరుగోళ్ళు దని
గురించ్చ ఏం మాటాోడిన్న ఏ వ చెపిలేని గరవంగా అనిప్పంచేది న్నకు.
వాళ్ుంతా అనడం కాదుగాన్న వేపచెట్టే నిండుగా కొమి కొమికూ విడవకుండా
పూతపూస్మంది. రాత్రిపూట నక్షత్రాలాో మెరుస్తన్నాయి ఆ పూలు. కమిని వేపుివువ వాస్న
గుండెనిండా పీలుసూత లోలోపలే ఆనందపడిపోతన్నాను. చూసేతనే దిషిే తగలేట్టేగా, రండుకళ్ళు
స్రిపోనంత బాగుంది న్న వేపచెట్టే.
ఈ స్ంవతసరం ఆదిలక్ష్మిగారు ఓ రండు నెలుో మందుగానే వసాతనని కబురంపారు. న్నకూ
ఆవిడకు వేపచెట్టే చూప్పంచాలని తెగ తొందరగా ఉంది. ఆదివారం న్నడు రమణమూరిత వచాిడు.
ఆదిలక్ష్మిగారు రపు ఉదయ్యనికి వస్తన్నారు పైన గది స్మదధం చేయ్యలనిచెప్పి, ఎవరితోనూ పదెగా
మాటాోడకుండానే వెళిపోయ్యడు.
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మరున్నడు ఉదయం పదిగంటలు కావస్తండగా వచాిరు ఆదిలక్ష్మిగారు. ఎపుిడూ
నవువతూ ఉండ ఆ మఖం ఈరోజందుకో కాస్త చ్చరాకుగా ఉనాదనిప్పంచ్చంది. రావడమ ఇంటి
చుటూే తిరిగ మొకులన్నా చూడడానికి బైలుదేరింది. నేను వెంటనడిచాను.
అన్నా చూసాకా వేపచెట్టే దగగర ఆగపోయింది. నేను ఉతాసహంగా చెపిడం మొదలు
పటాేను. “ఈ వీధివాళ్ు కళ్ోంతా దీని మీదనేనండి. పూత చూసారా... అస్లు మొదటిసారి పూతలా
పలుచగా లేదు కదూ” అంటూ తెగవాగుతన్నాను.
ఆమె న్న మాటలు లెకుచేయనేలేదు. ఎంతో కరుకుగా వచాియి మాటలు. “ఏంటిది
గోడవారగా వేపచెట్టే మొలచ్చ ఇంత పదెదైపోయిన్న న్నకు చెపినేలేదు. గోడ పాడయిపోతందని
ఎకుడన్నా అనిప్పంచ్చంద మీకు! మీ సంతిలెలోతే ఇలానే చేసాతరా”. ఆవిడ అన్నలనుకునావి,
రమణమూరిత ఎకిుంచ్చనవీ కలప్ప అనిా మాటలూ అనేస్మంది.
ఆవిడ మాటలకు కోపం వస్తన్నా ఇంకా ఏ వ చెపాిలనుకుంట్టన్నా న్న మాటలకు అడుీ
వచ్చి “రండు రోజులోో ఈ చెట్టే కొటిేంచేయండి ఆ పని నేనుండగానే జరిగపోవాల తెలస్మంద చెపుి
మీ న్ననాగారితో” అంటూ రుస్రుసా వెళిపోయింది.
న్న గుండె జారిపోయింది. కళ్ోమిటా న్నళ్ళు కారుతనాది కూడా గమనించలేదు. ఏంట్టవిడ
ఇంత

ఎదిగన

మొకును

తీసేయమంట్టంది,

ఇంటి

యజమాని

కద

ఏం

చేస్మన్న

చెలుోతందనుకుంట్టందేమో.
న్ననాగారితో విష్యం చెపాిలని పరుగెతాతను. ఆయనంతా విని “నిజమకదే ఆవిడ ఏ వ
రోజు అంటారనుకుంటూనే ఉన్నాను. ఆ మొకు పరిగే కొదీె గోడ కూలపోతంది. ఈ పని మనం
చ్చనా మొకుగా ఉనాపుడ చేస్మ ఉండాలసంది. చాలా ఆలస్ాం అయిపోయింది” అన్నారు.
న్నకా రోజంతా మనస్ దిగాలుగా ఉంది. దొడ్లో వేపచెట్టే చూస్మన ప్రతీసారి
కన్నాళొస్తన్నాయి. ఈ విష్య్యలేవీ తెలీని ఆ ప్పచ్చి మొదుె ననుా చూస్మ కొమిలన్నా ఊగేలా
నవువతంది.
ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఉదయ్యనేా ఆదిలక్ష్మిగారు, రమణమూరీత వచేిసారు. వసూతనే
వాళ్ుకూడా ఇదెరు కూలీలను తీస్కొచాిరు.
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నేను ఎంత వాదిస్తన్నా “న్నకేవమాి ఎనాయిన్న చెపుతావు ఇలాగే వదిలేసేత గోడ బీటలు
బారి, కొన్నాళ్ుకు కూలపోతంది” అంటూ న్నకు అడుీ తగలాడు రమణమూరిత.
న్ననాగారిని పట్టేకు ఏడాిను. ఆయన వాళ్ుకు అడుీరాకపోగా న్నకే నచిజపాిరు. “చూడు
మన సంతింట్లో ఎనిా మొకులేస్కున్నా పరవాలేదు. అంత స్తతమత మనకులేదని న్నకూ తెలుస్
ఇపుిడు ఇంకా రభస్ చేసేత మనలేా ఇలుో ఖాళ్ళ చేస్మ పొమింటారు. అంతవరకు తీస్కురాకు,
జరుగుతనాది చూసూత ఊరుకోవడం తపి ఏం చేయలేం” అని చెప్పి పని మీద బైటకెళిుపోయ్యరు.
నేను బైటికి వెళ్ులేక కిటికీలోంచ్చ చూసూత ఉండిపోయ్యను. చెట్టో కొటేే వాళ్ళో వేపచెట్టే
దగగరకు రాగానే పకిుంటి పారవతమి పదె నోరుతో “ఏవండ్ల ఆదిలక్ష్మిగారు చెట్టే ఒకుసారిగా
కొడితే మా ఇంటి ప్రరీరీ మీదపడుతంది కొంచెం చూస్మ కొటిేంచండి” అంది.
దంతో అంతా కలస్మ ఆ జాగ్రతత తీస్కోవడంలో పడాీరు. మందు వేపచెట్టే పదెమానుకి
ఒక తాడు బిగంచారు. పైనునా కొమిలన్నా నరికేసారు. తరావత కింద వేళ్ో దగగర మాను కొటిే, ఇంక
పడిపోతందనగా కొటేడం ఆప్ప, అంతా కలస్మ బలంగా తాడు పట్టేకుని ఇవతలకి గుంజారు.
వేపచెట్టే కాళ్ళో నరికిన మనిషిలా కుపికూలపోయింది. ఒకురోజులో న్నతో ఎనోా జాాపకాలు
పంచుకునా న్న నిలువెతత నేస్తం నిరీీవమైపోయింది. ఆకాశ్ం బోస్మపోయినంత ఖాళ్ళ మా ఇంటిని
ఆవరించ్చంది. చాన్నాళ్ో వరకూ బయట నుంచ్చ చూస్మనపుడు మా ఇలుో కళ్ కోలోియినట్టే
కనిప్పంచేది.
రమణమూరిత పనివాళ్ు చేత కొమిలూ మిగతా తకూు అంతా ఏరించాడు. మాను మాత్రం
“ఎందుకన్నా పనికొస్తంద”ని చెప్పి మా ఇంటి బయటి గేట్ట మందు పటిేంచాడు. అది ఎండకి
ఎండుతూ వానకు న్ననుతూ చాన్నాళ్ళో అకుడ పడి ఉంది. వంటింట్లోంచ్చ చూస్మన్న కూడా పచిగా
ఆకులు ఊపుతూ పలకరించే చెట్టే ఇపుిడు ప్రాణం లేని వస్తవైపడి ఉంది. ఇపిటికీ నిశ్శబెంగా
ఉండ మధ్యాహాం వేళ్లోో దని ఆకుల గలగలలు వినపడని లోట్ట తెలుస్తంది. బాగా పూస్మన ఏ
వేపచెట్టే చూస్మన్న న్న వేపచెటేే గుర్తతస్తంది.
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