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తెల్లలర్తానే మాయమమలేచి ‘ర్తత్రంతా విసవిసాగాల దోల్తానే వునింది పాపా. బిన్య పోకుంటే
సిన్వ్యయళ్ల లచుుమకక సింతాకాయిల్ంతా తన యెదానేసుకోని బోతాది’ అని బుట్టిచిు
పంపంచింది.
నిద్రకళ్లతోనే పొయియ పాలుమారకుండా సింతకాయిలన్న్ ఏరేసినాను. ఇస్కకలుకు బోకుండా
వుండాలంటే ఏంసెయ్యయల్ల? అని ఆల్తచిసాా నలలగండు మంద కూసోనుండాను. గాలకి పకకనుండే
బలు కొమమ వొచిు తగిలంది. ఎంటనే బలుములలంచుకోని గదిగాల్తల గచిు పట్టికొని అటేల
ర్తతిమంద అడుగ బెట్న్్యను. కసుకుకన కాలల్త దిగిపోయింది ములుల.
‘అమామ,

అమామ’

అని

అరసాా

కుంట్టకుంట్న్

ఇంట్టకి

బొయినాను.

‘ఏమ’ని

పరిగెత్తాకోనొచిుంది మాయమమ. ‘ములుల గచుుకునింది మా. శానా నొపిగా వుండాది’ అనా్యను
య్యడసాా.
‘ర్తమేశ్ం బొయినా శ్నేశ్ం వదలదంటే ఇదే. పనిల్త సచిు సున్మవతా వుండానిప్పిడే.
ఆడాడ పలకాయిలు స్కసి రమమంటే కాలేుసొసాారు. నువ్వఴమర్త అంటే ఏదో ఒకట్ట నెతిాకి దెచుుకోని
నా నెత్తారు నా నోట్లల బోసాావు’ అని సందబాయికాడ న్నళ్లకొచిునోళ్లల్త సాకల సుందర్తని్ బిలు
ములుల దియయమనింది.
ఆ బిడ్డి నా కాలని దీసి తన మోకాల మంద బెట్టికోని నోట్లల నుంచి ఏలతో ఎంగిల దీసోకని
ములుల గచుుకుని్ సోట పూసి రుదిి కొంగతో త్తడ్డససి పను్తో సుట్టి గచిుగచిు లేపతావుంది.
‘ములుల తలకాయ కని్పసాావుంది. గోట్ట కందలేదే. మలలములులంటే బాగనే్’ అంట్న్నే గోళ్లతో గిలల
గిలల ల్లయపతావుంది. నాకు మాత్రం సగించినటలగా వుండాది.
ఎగవింట్లళ్ల కుంట్న్దెమమ న్నళ్ల కొసా ఆయమమ మెళ్లల మొల్లాడుల్త మలలములులంట్న్దని
అడ్డగి తెచిు మెలలంగా మలలములులతో ములులను పెరికేసింది సుందరం.
నొపిగా వుందనే సాకుతో రండు దినాలు ఇస్కకలుకు బోలేదు. మూడోదినం పోననా్
మాయమమ వొదలలేదు. ‘ములుల గచుుకునిందని నువ్వఴమనా్ కుదురుగా వుండావా? ఊరంతా
తిరగతానే వుంట్టవి’ అనింది.
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‘అమా, నేనేడా బోలేదుమా ఎగవింట్లళ్ళ దిని్ మంద కూసోని అచున ర్తళ్లలడుకుంట్న్
వుంట్ట్’ అనా్ను.
‘నువు బోకబోతే నేనే ఎత్తాకోని బొయియ ఇస్కకల్తల కూసో బెట్టిసాా’ అనింది.
కాలకి మాయమమ జిలేలడుపాలు బెట్టి, ఉప్పి కాపడమచిుంది కదా! నొపెిప్పిడో ఉష్... కాకీ,
ఊరికే మా వాళ్ల ముందు కుంటతా నడసాా వుండాను.
ఇస్కకలుకు బోకుంటే మాయమమ ఇడ్డి పెటేిట్టల లేదని తెలుకునా్యక ఉన్పళ్ంగా మొగం
కడుకోకని దుబానోా సింపరితల దువుఴకోని సదిన్ం దిని ఇస్కకలుకు బొయినాను.
ఆజరు

దీసుకొనేటప్పిడు

‘రండు

దినాలందుకు

ర్తలేద’ని

నిలేసినాడు

వొచిున

సిన్యివ్యరు.
‘కాల్తల ములుల గచుుకునింది సా. నడవడానికూకడా కాలేదు. అందుకే మాయమమ
ఇస్కకలుకు నిలపేసింద’ని అయివ్యరు దెగగరికి బోయి కాలతిా స్కపెట్టినాను.
‘కాల్తల గచుుకుంటే కంట్లల గచుుకున్ంత య్యకి్ ససాావుండావ్వ. పట్టి సెయియ’ అని
బర్రతో సురుకుకమనేట్టలగా నాలుగ దెబబలేసినాడు. అంత గెట్టింగా ఎప్పిడూ ఎవుర్న్ కొటింగ
స్కళ్లలదు. అపిట్టకప్పిడు ఇంట్టకి పరిగెతిాపోవాలనిపంచింది నాకు. కాన్న ఇప్పిడు పరిగెతిాతే
అయివ్యరు పలకాయిల్ తరమతాడు పట్టికోమని. శానా నామర్తిగా వుంది నాకు. ఎప్పిడెప్పిడు
వొంట్టకి బెలుల గొడాార్త అని కాసుకోనుండాను. అంతొరకు పలకల్త పచిుగీతలు గీసాా అయివ్యరి
గరించే ఆల్తసిసాా వుండా.
ఒంట్టకి బెలుల కొట్న్్యరో లేదో మాయకక కోసం గూడా స్కలేలదు నేను. ఒకే పరుగల్త
రచుబండ దెగిగర సరినాను. ఆడ నిలబడ్డ ఒగ నిమసం ఆల్తచించుకోని బలమంతంగా ఏడసాా ఇలుల
సరినాను. మా మూలంటవ్యఴలంట్టకి బోలేదు నేను.
నా ఏడుప్ప స్కసి మా దొరసానవఴ, మాయమామ ఇదుిరూ ఒగేసారి ఏమయిందంట్న్
వొచిునారు. రండు దినాలు ఇస్కకలుకు పోలేదని సిన్యివ్యరు సావగొట్న్్యడని సెపేిసినాను.
‘ఇస్కకలడేిదాకా వుండు నాయినా. వాడ్డకత నేను జూసాాను’ అని మాయవఴ ఆమాట్న్
ఈమాట్న్ సెపాా నా ఏడుప్పను ఆపాలని స్కసాా వుండాది.
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‘అమా, సినపాప ఇంట్టకొచిుందా?’ అని మాయకక గెసబోసుకుంట్న్ వొచిుంది. నను్
స్కససి మా మూలంటవఴకు నేనికకడుండానని సెపాానని అదే పతా బోయింది.
ఉన్ పళ్ంగా మా దొరసానవఴ నను్ సంకల్త కెత్తాకునింది. కర్మోలంట్టకి బోయింది.
మా సిన్యివ్యరు వాళ్లకు సుటిమంట. దినాము కాయర్నరు దెచుుకోని మదేినం వాళ్లంట్లల కూసోని
తింట్న్డన్ం.
అయివ్యరు నడవల్త సాపమంద కూసోని అన్ం తింట్న్వుండాడు. మా యవఴ నేరుగా
ఆడ్డకిబొయియ నను్ కిందికి దించింది.
నడుంమంద సెయియ బెట్టికొని ‘ఏమయివ్యర్త, అయివ్యరుదోయగం ర్తంగానే పలకాయిల్
ఏమైనా సెయొచునుకుంట్టవా? బిడ్డి ఎంతగా బితారపోయింది. ఇస్కకలుకే ర్తనంట్న్వుండాది. న్నకు
బిడుల లేర్త? ఉంటే వాళ్లను కంట్టవా కకికతివా’ అని ఆవ్వశ్ం అణిగేదాకా తిట్టిదిలపెట్టింది.
అయివ్యరు పలలతిా ఒక మాట మాట్న్లడల్ల. దించిన తల ఎతాల్ల. కరణమోళ్ల ర్తజమేమ
‘పలకాయిలు తప్పిససా అయివ్యరుల కొటికుండా వుంట్న్ర్త? ఏదో ఒక దెబ్బబసుంట్న్డు. ఈ బిడ్డి న్న
దెగిగరచిు ఆగడం జేసుంట్న్ది. పోన్న వొదిలేయ్ మా. నా యలులనికి నేను జెపాాలే’ అని సగరుదిి
పంపంచింది.
ర్తజమమవ్యఴళ్ల పెదిమమ కూత్తరికి అయివ్యరు అలులడంట. ఆ సంబందం వలేల వాళ్లంట్లల
కాయరేజి తెచుుకోని తినడం.
నేను ఏడఴడం, మా యవఴ అయివ్యరి్ అందురి ముందర ఆగమాగం సెయయడం
కరణమోలకోకలంట్లల వాళ్లకు కోపమొచిునట్టలండాది. ర్తజమమవఴ కూత్తరుల సరసఴతి, కౌసలయ మా
యమమకు శానా కావాలిన స్హిత్తలు. వాళ్లల ల్లయకుండా ఒక యీదినాటకానికి గాని, బారతం
గడ్డగాక సెపేి పొగలు కతకు గాని, ఆకిరికి సిత్తారికి సినిమాకు గాని పోదు. మంగసెకకకు,
బోవాలనా్య, పొరక ప్పలలలు కోసుకోని ర్తవాలనా్య వాళ్లలండాలిందే. అట్న్లంట్లళ్లల మా యమమతో
ఒక సమతిరంపాట్ట మాట్న్లడిం ఇడ్డిపెట్టి మా యమమను నరక య్యతన పెటేిసినారు.

*
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