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ఒక చిన్నమాట
ఈ కథల్లో నేన్ు ప్రసు ుతాం హైదరాబాదుల్ల బతుకుతున్న సామాన్ుిల్ జీవితాం చిత్రాంచ ల్న్ుకున నన్ు. న
చుటట
ూ ఉన్నద్ి, న కు తెలిసిన్ద్ి. ఇకకడ కథ కన న ముఖ్ిాం వ్ికుుల్ు, వారి వారి ప్రవ్ర్ు న్.

ఇప్పుడు మూడు కథల్ే ఉన నయ్య. ఇవి మీకు న్చిితే ఇాంకా కొన్నన ప్ాంచుకోగల్న్ు.
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1. వెయ్యి నోటు
“ర్షీద్, ల్ెవ్పు రా... ప్న్నకి పో వా...?”
“ఎన్నన సార్లో పిల్వాల్ె? టాం అయ్యాంద్ి ల్ే.”
ప్కక మీద బో రాో ప్డుకున్న ర్షీద్ బదధ కాంగా కళ్ళు తెరిచిాండు. సీలిాంగ్ ఫ్ాిన్ కీచు కీచు మన్న శబద ాం చేసు ుాంద్ి.
గోడ మీద ఉన్న గడియార్ాం ద్ికుక చూశాండు. న ల్ుగున్నర్ కొట్ూాంద్ి. ఇాంకో అర్ధ గాంటల్ ప్న్నకి పో వాల్ె. ఈ
ఫ్ాిన్ ల్ొలిో ఎకుకవ్య్యిాంద్ి ఈ మధ్ి. ఎల్ెో ల్కల్ త్రిగి పన్ున్న ఫ్ాిన్నన చూశాండు. రెకకల్ అాంచుల్ల్ో న్ల్ో గా
మురికి ప్ట్ూ మెల్ోగా, ఊగుకుాంట న్డుసుుాంద్ి. ఇద్ి ఎప్పుడయ ఇరిగి మీదప్డు ద్ి అన్న ర్షీద్ చిన్నప్ుట్నాంచి
అాంటానే ఉాండు. ఇప్పుడు ర్షీద్ వ్యసు ప్దమూడు. ఆ ఫ్ాిన్ వ్యసు ఇర్వె. అటు ప్కక ఇటు ప్కక
తముుళ్ళు ప్ాండుకున్నర్ల. ముగుురికి కలిపి ఒకటే పదద బ ాంత. మొన్నట్ ద్ ాంక వీడు కూడ బాధ్ిత
ల్ేకుాండ తముుళ్ుతో ఆదుకుాంట త్రిగినోడే. ఈ మధ్ిల్ేన ప్న్ో చేరి బాగుప్డుుాండు. ఇటో వాళ్ు అబాా
అాంటడు.
పిల్ోలిన ల్ేప్కుాండ మెల్ోగ ల్ేచి ఇవ్తల్ ర్ ాంల్కి ఒచిిాండు. ఇదద ర్ల అకకల్ు, చెల్ెో ఇాంకా ల్ెవ్ుల్ే. అమీు
మాతరాం ల్ేసిాంద్ి. వ్ాంట ఇాంటో న్నాంచి సప్పుడు ఒసుుాంద్ి. రెైల్ు కాంపారెూమాంట్ ల్ెకక మూడు ర్ ాంల్ ఇల్ుో.
పిల్ోల్ాందర్ ప్ాండుకుాంటే ఇాంక న్డిసే జాగుాండదు. అాందుకే అమీు అబాా వ్ాంట్ాంటో నే ప్ాండుకుాంటర్ల.
సప్పుడు చెయికుాండ కురాు పజమా తీసో కన్న మల్ో ఒచేిసిాండు. బయట్కి పొ య్యి జలిద జలిద మొహాం
కడుకుకాండు. ఇాంకా చీకట్ గానే ఉాంద్ి. గల్లో ల్ ఎవ్ుర్ల ల్ెవ్ుల్ే. అప్పుడప్పుడే అజాన్ మోగుతుాంద్ి ప్కక గల్లో
మసిిద్ న్నాంచి.

“అమీు.. నేన్ు పో తున న.”
“అరేయ్.. ర్షీద్ బేటా.. ఇయాిల్ మీ ఓన్రిన అడిగి ఐదు వ్ాందల్ు తీసక రారా. ఇప్ుట్కే మూడు నెల్ో
కిరాయ్య బాకీ ఉాంద్ి. మన్ ర్జియ మాంచిద్ే కాన్న కిరాయ్యతోనే బత్కే ముసలిద. మీ అబాా మూడు రోజుల్ న్నాంచి
ప్తు ల్ేడు. న ద్ెగుర్ ఐదు వ్ాందల్ు ఉన్నయ్య. న్ువవుక ఐదు వ్ాందల్ు తెసేు కనీసాం ఒకక నెల్ కిరాయ్య
అయ్యన కటటూచుి.”
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ర్షీద్ గాన్నకి అర్ధాం అయ్యపో య్యాంద్ి. ఇప్పుడు కాన్న ఆప్కపో తే అమీు జాన్నన ఆప్పడు కషూ ాం. ఒక గాంట మీద
చెప్ుద్ి. ఆ చెప్పుడు చెప్పుడు ఏడుప్ప తోనే ముగుసు ద్ి మల్ో . అబాాజాన్ బాండి మీద ప్ాండుో అముుతడు.
అప్పుడప్పుడు ఇటో రెాండు మూడు రోజుల్ు ఇాంట్కి రాకుాండ పో తడు. ఫికర్ జెయినీకె ఏాం ల్ేదు. ఎటో
పో య్యనోడు అటో నే ఒచేిసు డు.
ఇాంటో ఇాంతకు ముాందు కష్ాూల్ు ఉాంటుాండే కాన్న అకక నెకాహ్ అయ్యి ఎలిో పో య్యన్ాంక జెర్ ఎకుకవ్య్యిాంద్ి.
అప్పుడాంటే అమీు తో పాటు జాంషీద్ ఆప్ కూడ అాంటు
ో కడగనీకె పో తుాండే. ఇప్పుడు ఇాంటో
సాంపాద్ిాంచేట ోళ్ళు ముగుురే ఐపో య్యన్ుర. చిన్నకక ఫరాిన న్న కల్ుప్పకొన్న. తన్కొచేి జీతమే ఐద్ ాందల్ు నెల్కి.
అద్ి ఎప్పుడయ ఇచేిసిాండు ఒసాున్ భాయ్. మల్ో అడుగుతే ఇసు డ . కానీ అమీు చెపేు ఇన్దు.
“పసల్ు ఏ మూల్ ద్ చిపట్ూన తీసకపో తుాండు మీ అబాా. ఇాంటో జాగల్ు ద్ ర్లకతల్ేవ్ప. ఇాంతమాంద్ిన్న ఏడికెలిో
సాకాల్ె.” ఇాంకా సదువ్పతనే ఉాంద్ి అమీు.
“సరే అమీు. అడిగి చూసాు.” అన్న అర్లచుకుాంటానే ఉరికిాండు. ఏ మాటకి ఆ మాట. అమీు ఎడుసేు న్చిదు
ర్షీద్ కి. అాందుకే అసుాంట్ టాంల్ ఇాంటో ఉాండడు. బయట్కి ఉర్లకతడు.
*

*

ద్ిల్ా ాద్ కేఫ్ ల్ ప్న్న. పొ దుదనేన న ల్ుగు గాంటల్కు పో వాల్ె.. కప్పుల్ు కడగాల్ే.టేబుల్ుో తుడవాల్ే. ఒచిినోల్ోకి
చ య్ ఇయాిల్ె. ప్న్న పదద కషూ మేాం అన్నపిాంచదు. ఒక ప్ద్ి ప్దకొాండుకి ఇాంట్కి పో వవచుి. ల్ేకుాంటే అకకడే
ప్ాండుకోవ్చుి. మల్ో అయ్యద్ిాంట్కి ఒచేియిల్ె. రాత్ర అాంత అయ్యయివ్ర్కు ప్దయ్యతద్ి. రోజూ ఇద్ే ప్న్న. కాన్న
ర్షీద్ కి ఇద్ేాం కషూ ాం అన్నపిాంచదు. కేఫ్ మొతు ాం మీద అాందరితో న్వ్పుకుాంట మాటాోడేద్ి మనోడే. ఎప్పుడు ఏ
కషూ ాం ఉన్నటుూ కన్నపిాంచడు. ఎాంత ప్న్న చెపిున హాయ్యగా చేసకపో వ్డాం ఒకకటే తెల్ుు.

ఈ ప్న్ో కుదర్కముాందు అబాా ఒక మెకాన్నక్ షడ్ ల్ పట్ూన్నిాండే. ఒక ప్ద్ి రోజుల్ు ప్న్న చేశాండు కాన్న ర్షీద్ కి
న్చిల్ే. రోజాంత ప్నే ఉాంటద్ి. ఇకకడెతే న్ల్ుగుర్ల ఒచేి పొ య్యయి చోటు. వాళ్ుాందరి మాటల్ు విన్డాం సర్ద్ .
న ల్ుగు విషయాల్ు తెల్ుసు య్య. ప్న్న చేసిన్టేూ అన్నపిాంచదు. అాందరి మాటల్ు ఇన్ుకుాంట ప్న్న మరిిపో తడు
అన్న ఒసాున్ భాయ్ చ ల్ా సార్లో త్ట్ూాండు కూడ .
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ఐదు న్నముష్ాల్ు న్డిచేసరికి కేఫ్ ఒచేిసు ద్ి. మెయ్యన్ రోడుు పన్ హన్ుమాంతున్న గుడి ప్కకన్. షటర్లో అన్నన
సగాం సగాం తెరిచి ఉన్నయ్య. ల్లప్లినాంచి ల్ెట్ ఒసుుాంద్ి. దబదబ ల్లప్లికి ఉరికిాండు. ఫరోజ్ భాయ్, మల్ేో ష్
అన్న అప్ుట్కే ఒచేిశన్ుర. ప్న్న షుర్ కూడ చేశన్ుర. మెల్ోాంగ పొ య్యి బటూ తీసో కన్న టేబుల్ుో అన్నన సరిగు ా
పట్ూ సాఫ్ చెయిడాం షుర్ చేశాండు.
“ ఏాం రా ర్షీద్. ఈ మధ్ి రోజూ ల్ేట్ ఐతుాంద్ి. నీకు బాగా....” త్టుూడు మొదల్ు పట్ూాండు ఒసాున్ భాయ్.
“అటో ఏాం ల్ేదు భాయ్. మా అమీు ....”
ఒసాున్ భాయ్ మాట విాంటల్ేడు. ప్న్ో ప్న్న అాందరినీ త్టేూసేు కాన్న కోప్ాం తగు దు. ఎప్పుడు కోప్ాం ఒచిిన
అాంతే.
“న్ువవుచేి ద్ ాంక ఆగాల్ాన ల్ేకుాంటే నీ ప్న్న నేనే చెయాిల్ాన. పిలిచి ప్న్నసేు ఇటో నే ఉాంటద్ి రా. మీ అయాి
ఇాంటో కషూ ాం అయ్యతుాంద్ి, పిల్ోగాడు ప్న్న ల్ేకుాండ బేగరాదగా త్ర్లగుతుాండు, పటుూకో అాంటే దయతలిచి
పటుూకున్న కద్ . ఇప్పుడు కడుప్ప న్నాండుతుాంద్ి కాబట్ూ ప్న్న చెయాిల్నాంటే బదధ కాంగనే ఉాంటద్ి. మల్ో
ఎాండితక
ే ానీ మీకు ప్న్న విల్ువ్ తెల్ుదు.”
ఇాంక బూతుల్ల్ో కే ద్ిగిాండు. ర్షీద్ గాన్న ఇాంటో అాందరిన్న కల్ుప్పకొన్న త్డుుాండు.
“పో నీల్ే ఒసాున్ భాయ్. చిన్న పిల్ోగాడు. ఒచిిాండు కద్ .” ల్లప్లికి ఒసు ఒసు అన్నడు శబ్బార్ భాయ్. మా
కేఫ్ ప్కకన్ పాన్ డబాా పటుూకుాండు. “మొన్న మొన్ననే చేరిాండు కద్ నేర్లికుాంటడు ల్ే.”
“అరే నీకు తెల్వ్దు షబ్బార్. ప్న్నచేి ద్ క కాళ్ళు ప్టుూకుాంటర్ల. ప్న్నచిిన్ాంక గల్ో ప్టుూకుాంటర్ల.”
షబ్బార్ భాయ్ మాంచోన్న ల్ాగ అన్నపిసుడు. అప్పుడప్పుడు ఉత్ు గ మీఠపాన్ ఇయిమాంటే ఇసు డు. మాంచిగ
మాటాోడు డు. అబాాకి ముాంద్ే తెల్ుాంట. అాందుకనే అప్పుడప్పుడు ఇాంట్ విషయాల్ు అడిగుతుాంటడు.
ఒసాున్ భాయ్ ఒక ప్ద్ి న్నముష్ాల్ు త్ట్ూ అటో నే బయట్కి పో య్యాండు ఏద్య ప్న్న మీద. ఈ ల్లప్ల్ చ య్
గినెనల్ు కడిగస
ే ి, టేబుల్ుో తుడిచేసి, కురచిల్న్నన సరేదశన్. ల్లప్ల్, బయట జాడు కొటేూశన్. మెల్ో మెల్ోగ
జన ల్ు ఒసుున్ుర.
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హైదరాబాద్ ల్ కేఫ్ ల్కి అన్నన ర్కాల్ మాంద్ి ఒసు ర్ల. పసాల్ునోనల్ుో, ల్ేనోళ్ళు, పసల్ు సాంపాద్ిాంచ లి
అన్ుకునేట ోళ్ళు, ఏ ప్న్న ల్ేకుాండ బేకార్ గా త్రిగట
ే ోళ్ళు, పదద పదద కల్ల్ు కనేట ోళ్ళు, దున్నయా మాంద్ి
ఒసు ర్ల. వాళ్ుాందరి మాటల్ు వినే ర్షీద్ గాడు తన్కు తెలిసిన్వ్న్నన నేర్లికునేద్ి. చ ల్ా మాంద్ిన్న
గుర్లుప్డత డు. వాళ్ళు కూడ పేర్ల పట్ూ పిల్ుసు ర్ల. కాన్న కొతు కొతు మన్ుషుల్ు ఒసేు నే మజా, వాళ్ళు ఏాం
మాటాోడుకుాంటున నరో విన ల్న్నపిసుద్ి.
కేఫ్ న్నాండిాంద్ి. 2 బ 4 చ య్... ౩ బ 4 చ య్... బిసికట్.....సమోసా.... టేబుల్ సాఫ్ చెయ్యి...కుప్పు సాసర్ో
టాంగ్ టాంగ్ అన్న సప్పుడు, సిగరెట్ పొ గ ఇవ్న్నన కలిసిపో య్యన్య్య. ర్షీద్ తన్ ప్న్నల్ ప్డు డు.
టేబుల్ 1:
ఇసీు ీ బటూ ల్ు టక్ చేసొ కన్న, అద్ద ల్ు పటుూకొన్న, జుటుూ న్ున్నగా దువ్పకున నయన్ ఒకాయన్ ఒచిి
కూర్లిాండు. ర్షీద్ ఒచేిప్ుట్కి ఫ్ో న్ తీసి మాటాోడుతుాండు.
“ఆ..నేనోచేిశన...అద్ే ద్ిల్ా ాద్ కేఫ్ ల్ ఉన్న. ఒసుున్నవా..మాంచిద్ి.. ఈడనే ఉాంటా.”
“రెాండు చ య్ తీసకరా.. కుప్పుల్ు నీట్ గా ఉాండ ల్ే. మాంచిగ కడిగి తే” ర్షీద్ ద్ికుక చూసుకాంట చెపిుాండు.
“సరే సాబ్.” అన్న ఉరికిాండు ర్షీద్.

టేబుల్ 2 :
“అరేయ్ ర్షీద్. 2 బ 4 చ య్ తేరా...” అన్న అరిచిాండు శ్రీకాాంత్ అన్న. కాల్ేజ్ ల్ చదువ్పకుాంటర్ల.
అప్పుడప్పుడు ద్య సు ుల్ాందర్ల ఒసు ర్ల. అాందర్ో ఎకుకవ్ మాటేో డేద్ి శ్రీకాాంత్ అన్ననే.
“ సరే అన న.” అన్ుకుాంట పో య్యాండు ర్షీద్.
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పదద టేల్
ర 6 కప్పుల్ు. రెాండు న్నాండగా. 4 సగాం కన్న కొాంచాం ఎకుకవ్ న్నాంప్పకొన్న ఒచిిాండు ర్షీద్.
రెాండు ఫపల్ చ య్ ల్ు ముాందు టేబుల్ మీద పట్ూాండు.
టేబుల్ 1:
అప్ుట్కే అకకడ మల్ేో ష్ సేఠ్ ఒచిి ఉాండు. ఈయన్ ర్షీద్ కి ఏర్కనే. అప్పుడప్పుడు ఒచిి పో తనే ఉాంటాడు
కేఫ్ కి.
“ఎకకణుణాంచి సార్. ఏ ఊర్ల మీద్ి.” అడిగిాండు మల్ేో ష్.
“హైదరాబాద్ ప్కకనేన. ఇబరహాంప్టనాం. సిటీకి ఒచిి చ ల్ా ఎాండో య్యపో య్యాంద్ి అన్ుకో.” చ య్ కుప్పు చేత్ల్కి
తీసుకన నడు ఇసీు ీ బటూ ల్ాయన్.
“అచ ి. ఆడన . మా చిన నయనోల్ో ు అటు ద్ికేక ఉాంటర్ల. దాండుమెైల్ార్ాంల్. సరే చ య్ త గున్నర.” అన్న
చేతుల్ు ఎన్కకి పట్ూ సుకూన్ గ కూసుాండు మల్ేో ష్ సేఠ్.
“ఎనేనాండో న్ుాండి చేసు ున్ుర ఈ కాంపనీల్.” మల్ో అడిగిాండు మల్ేో ష్.
“ఒక న ల్ుగయుదు ఏాండో య్యతుాంద్ి.” జేబుల్న్ుాంచి కార్లు తీసి ఇచిిాండు ఇసీు ీ బటూ ల్ాయన్.
“ ఇాంతకుముాందు ఇన్న్టుూన్న సార్ మీ కాంపనీ గురిాంచి. ల్ేదు.” కార్లు సూడకుాండనే అన్నడు మల్ేో ష్.
“అాంటే. ఉాంద్ి కాన్న అాంత పదద గా వాిపార్ాం ఇాంకా ల్ేదు. చిన్న చిన్నగా చేసుకాంట ఒసుున్నాం.” అన్న బాిగ్
ల్న్ుాంచి ఏవో పేప్ర్లో తీసి చూపట్ూాండు.

టేబుల్ 2:
“అరేయ్ ర్షీద్. చ య్ చేత్ల్ ప్టుూకొన్న ఇయివెాంద్ి రా.” గట్ూగ అరిచిాండు ప్రశాాంత్ అన్న.
దబదబ ఈ టేబుల్ కాడికి ఒచిి చ య్ ఇచిిాండు ర్షీద్.
ఏమన్న అనేల్లప్ల్ేన “బాగ కొవ్పు వ్ట్ూాంద్ి గద్ . అటో నే చేసుాం మేము.” క ాంటర్ ఎన్కన్నాంచి కోప్ాంగ
చూసుుాండు ఒసాున్ భాయ్.
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గట్ూగ న్విు, “పో నీల్ే ఒసాున్ భాయ్. చిన్న పిల్ో లడు.” అన్న చ య్ తీసుకాండు.
“అయ్యతే సిన్నమా ద్ బిాాంద్ ?” ప్కకన్ున్న ద్య సు ున్న అడిగిాండు.
“అబాా.... సావ్గొట్ూాండు రా బాబు. అద్ేాంద్య వాన్న బాధ్.” అన నడు ఒక ద్య సు ు.
“హౌల్ గాడు. ఒకక న్నమిషాం కూసో ల్ేకపో య్యన్ాం థియ్యయటర్ో . ఏాం త్కకరా అయాి ఆ డెరెకూర్ గాన్నకి. అాంత సోో
సిన్నమా ఉాంటే ఎవ్డు సూసు డు రా ఇయాిల్ రేప్ప.”, ఇాంకోడు.
“ఏాం సిన్నమా పో య్యన్ుర అన న. తెల్ుగా హాంద్ియా?” జోష్ తోట్ అడిగిాండు ర్షీద్.
“తెల్ుగేరా. ద్ిమాఖ్ ఖ్రాబ్ అయ్యిాంద్ి.”
“ఒకక పాట సకకగా ల్ేదు. హీరోయ్యన్నన సరిాంగ చూపటూ ల్ేదు. కామెడీ కూడ ల్ేదు. ఇన్నన రోజుల్ న్నాంచి
ఊదర్గొట్ూ ఇద్ తీసేద్ి.”
“బానే ఉాంద్ి కద రా. న కు న్చిిాంద్ి. థిల్
ర ో ర్ అద్ి. ద్ ాంటో కామెడీ అద్ి ఇద్ి ఉాంట బో ర్ కొడు ద్ి. ఇటో
త్యిడమే కరెక్ూ. ఆ ట్ుస్టూ మాతరాం న కు మసుు న్చిిాంద్ి. ఎప్పుడయ కాన్న రావ్ప ఇటాోాంట్ సిన్నమాల్ు. ఎాంత
సేప్ప దమ దమ బాడుకోడమే కాదు కద.” అప్ుట్నాంచి సప్పుడు చెయికుాండ కూర్లిన్న ఆఖ్రోడు
మాటాోడిాండు.
“ఒచిిాండు చూడు బే. కథ ఎవ్న్నకాకవాల్ే. మేమడిగిన్మా. మాకు కావాలిుాంద్ి మావోడిన్న మాంచిగా
చూపటూ టాం. కతరానక్ పాటల్ు ఉాండ లి. ఒక రెాండు మూడు ఫిటో ుాండ ల్ె. ఈ ఏడుుడు తుడుుడు ఎవ్డు
చూసు డు బే. అసల్ు ఒకక కామెడీ సీన్ అన న ఉాంద్ ర్ సరిగు ా..మీకు అర్ధాం అయ్యతే చ ల్ా. అాందరికి అర్ధాం
కాన్కఖరో ద్
ే ?”
“అటాో కాదు రా. మీ ఓడు కూడ బాగా చేశాండు కద్ . కెో లమాక్ు ల్ చ ల్ా బాగా అన్నపిాంచిాంద్ి న కు.”
“ఏాం చేశాండు బే. ఎవ్డన్న హీరో అటాో ఏడుసు డ రా? ఇద్ేమన్న తమిళ్ సిన్నమాన . త్కక ల్ేశాంద్ి న కు వాడు
ఏడుాంగనే.”

తల్కాయ మీద దాం అన్న ఒక ద్ెబా ప్డు ద్ి ర్షీద్ కి.
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“ఆడ ప్కకన్ టేబుల్ మీద జన ల్ు ఒచిి కూసున్ుర. వాళ్ు సాంగత్ చూడకుాండ, మల్ో ఈడ ముచిటు
ో
ఇాంటున్నవా బే.” ఇాంకో టేబుల్ ద్ికుక సూపిాంచి అడిగిాండు ఒసాున్ భాయ్.

టేబుల్ ౩ :
అకకడ అప్ుట్కే ముగుుర్ల కూరొిన్న మాటాోడుకుాంటున్ుర. ద్ెగురికి పో య్యాండు. సల్లమ్ భాయ్.. సల్లాం భాయ్
మాంచిగ పహల్ాున్ ల్ాగా ఉాంటడు. దూర్ాం న్నాంచిన్ జలిద గుర్లుప్టూ య్యిచుి. ఇాంకెవ్రో ఇదద ర్ల ఉన్నర్ల.
ఒకాయన్ సల్లాంభాయ్ ప్కకన్ ఉాండు. ఇాంకో ఆయన్ ఎదుర్లాంగ ఉాండు.
“ 2 బ ౩ చ య్ తేరా.” గుర్లుప్టూ న్టేూ చెపిుాండు సల్లాంభాయ్, అసుల్ు న్వ్ుకుాండ .

టేబుల్ 1:
“చూడు సార్. అాందరికి చెపేుద్ే చెప్ు పన న. మా ఆఫీస్ట ల్ నెల్కి న ల్ుగయ్యదు సార్ో య్యన ఆర్ుర్ చేసుాం. న్ువ్పు
ఆర్ుర్ కి వెయ్యి ర్ పాయల్ు కటేూశెయ్. మిగిత ద్ి నేన్ు చూసుకాంట.” సిగరెట్ పొ గ ఒదుల్ుకుాంట అన నడు
మల్ేో ష్.
“వెయ్యి ర్ పాయల్ాంటే జెర్ ఎకుకవ్ మల్ేో ష్. కొాంచాం చూశ చెప్పు. మన్ాం ముాంగట కూడ ఇాంకా చ ల్
చెయాిలి. కలిసి ప్న్న చెయాిల్ె.” అన్న న్సిగిాండు ఇసీు ీ బటూ ల్ాయన్.
“అద్ే సార్. అాందుకే కద్ చెప్ు పన్న. మీర్ల బాగుాండ ల్ె. మేమూ బాగుాండ ల్ె. అయ్యన ఇాంత కరెక
ీ ూు ఇాంత
కాదు అన్న చేప్ునీకె న చేత్ల్ ఏముాంటద్ి. అయ్యన వెయ్యి ర్ పాయల్ాంటే ఏముాంద్ి ఇయాిల్ రేప్ప. మీ
కాంపనీ ఓల్ో కి ఒచేి ల్ాభాం ముాందు ఇద్ెాంత. చిల్ో ర్ కూడ కాదు.”
“అద్ి కరెకూే అన్ుకో. కాన్న చూడు కొద్ిదగా.” అన్న జేబుల్లాంచి ఫ్ో న్ తీశాండు ఇసిు ీ బటూ ల్ాయన్.
“సరే మల్ో . ఆల్లచిాంచుకోాండి. వాళ్ుకి ఫ్ో న్ చేసి అడిగి చెప్ు అన న ఫర్వాల్ేదు. బల్వ్ాంతాం ఏముాంద్ి
ఇాందుల్.” అన్న ల్ేవ్ుబో య్యాండు మల్ేో ష్.
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“అరే. అటో గుసాు గాకు సేఠ్. ఫ్ో న్ ఏాం అకఖరో .ే అన్నన మాటాోడుకొనే ఒచిిన్ మా కాంపనీ వాళ్ుతోన్న. సరే
అయ్యతే ఫిక్ు మల్ో . మాకేాం పారబో ాం ల్ేదు. ప్రత్ ఆర్ుర్ కి వెయ్యి ఇచేిసు ాం. ఇటో నే ఏడన్న్న కల్ుద్ద ాం
అప్పుడప్పుడు. ఇాంకా ఎమన న ఉాంట కూడ చూడు.”
“ఆ.. బిల్ుకల్. చెప్ు. టచ్ ల్ ఉాండన్నర.” న్విుాండు మల్ేో ష్.
అటో నే ప్కకన్ న్నల్వ్డు ర్షీద్ న్న అప్పుడు గమన్నాంచిన్ుర ఇదద ర్ల. కప్పుల్ు తీసి టేబుల్ సాఫ్ చేసిాండు ర్షీద్.
“ ఏాం చేసుాం మల్ేో ష్ సేఠ్. ఎాంత కషూ ప్డు ఏాం రాదు. ఏద్య జీతాం కోసాం చేశట
ే ోల్ో ాం. మీ ప్నే బసుూ.” బాిగ్
తీసుకాంట అన్నడు ఇసీు ీ బటూ ల్ాయన్.
“అరే. మాద్ేముాంద్ి సార్. మీ ల్ెకక ఇసీు ీ బటూ ల్ు టక్ చేసొ కన్న చేసే ఉద్య ిగమా. ఏద్య ప్యిన్ న్న. ప్యిన్ ల్ాగ
ఉాండ ల్ె. మాంచిగా సదువ్పకుాంటే మాంచి ఉద్య ిగాల్ు ఒచేిట్వి. సదువ్పకోల్ె. సరేల్ే కల్ుద్ద ాం మల్ో .” అన్న
న్మసేు పట్ూాండు మల్ేో ష్.
ఇదద ర్ల బయల్ేదరిన్ుర.
ర్షీద్ కూడ ఒకక న్నమిషాం మల్ేో ష్ ద్ికుక చూసి కప్పుల్ు కదగనీకె ల్లప్లికి పో య్యాండు.

టేబుల్ 2
“పో నీ ల్ేరా. ఊకే ల్ొలిో . సిన్నమాన్న సిన్నమాల్ాగా చూడు. మరిిపో . రోజాంత ఏడుసు వేాంద్ి బే. నీ సో మేుమో
పో య్యన్టుూ.” ప్రశాాంత్ అన్న కొాంచాం కోప్ాంగా అన్నడు.
“అరేయ్. వ్న్ ఇయర్ న్నాంచి ఎదుర్లచూసుున నాం. ఒక వార్ాం న్నాంచి అయ్యతే ఇద్ే పిచిి. వేరే ప్న్న ఏాం ల్ేన్టుూ.
మొతు ాం ఆ సిన్నమా ముచిటో తోనే గడిచిపో య్యాంద్ి. ఫీల్ అవవుదుద అాంటే ఎటాో”
“ఎవ్డు చెయిమన్నడు అటో . పో య్యన్మా, చూశనమా అన్నటుూాండ ల్ె. ప్ర్ున్ల్ అయ్యతవేాంద్ి బే”
“ఫ్ాన్ు కి ఆ మాతరాం బాధ్ ఉాండద్ . ఇాంటర్నల్ ఎగాిమ్ కూడ డుమాు కొట్ూన్ ద్ీన్న గురిాంచి. మా అయికి
తెలిసేు సాంపేసుడు.”
“ఎటాో తెల్ుసు ద్ి. పొ దుదన్ననాంచి రాత్ర ద్ ాంక ష్ాప్ ల్నే ఉాంటడు కద్ .”
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“అద్ే తెల్ుదన్ుకో. కాన్న ట్కెట్ కోసాం చ ల్ కషూ ప్డు రా బాబు. ఎప్పుడు ముాంద్ే బుక్ చేసుకాంట. ఈసారి మిస్ట
అయ్యాంద్ి. మా ఫరాండ్ గాడు ఫ్ాిన్ ష్ో కి ఇపిుసు కూకట్ ప్లిో ల్ అన నడు. వాడు కూడ హాత్ ఇచిిాండు. ఇాంక
గత్ ల్ేక వెయ్యి ర్ పాయల్ు పట్ూ బాోక్ ల్ కొన్న.”
“వెయ్యి ర్ పాయల్ు పట్ూ సిన్నమా చూశనవా?” ప్రశాాంత్ అన్న నోర్ల తెరిచిాండు.
“ప్రత్ సారి ఏద్య ఒకట్ అరేాంజ్ చేసు్తాంట రా. ఈసారి కుదర్ల్ే.”
“అయ్యతే మాతరాం. ఒక రెాండు మూడు రోజుల్ు ఆగుతే పారణాం పొ తద్ రా?”
“ఇాంకా ఆ టాంల్ ఏాం అర్ధాం కాల్ే రా. చూడ లి అన్నపిాంచిాంద్ి. చూశేశన.”
“కాన్న మరచ వెయ్యి ర్ పాయల్ు ఏాంద్ి బే. 10 సిన్నమాల్ు చూడ చుి. అన్నన పసల్ు ఎకుకవ్య్యన్యా?”
“అద్ి కూడ మా ష్ాప్ గల్ాోన్నాంచి తెచిిన్. ఇప్పుడు మా అయికి తెలిసిపొ య్యి ఉాంటద్ి. ఇాంట్కి పొ య్యి ఏాం
చెపాుల్ె అన్న ఆల్లచిసుున న.” న్విుాండు ద్య సు ు.
“ఏమో రా భాయ్ మీ ఫ్ాన్ో ల్ొలిో . న కెప్పుడూ అర్ధo కాదు.” ఇాంగ ల్ేశాండు ప్రశాాంత్ అన్న.
అప్ుట్ద్ ాంక అకకడే ఉాండి విాంటున్న ర్షీద్ టేబుల్ కీోన్ చేశాండు.

టేబుల్ ౩:
ర్షీద్ చ య్ ఇచేిశాండు. సల్లాం భాయ్ మెల్ోగ చ య్ కుప్పు తీసో కన్న త గకుాండ ఎదుర్లాంగ ఉనోనడిన్న
అడిగిాండు, “ఏాం పేర్ల రా నీద్ి?”
“ర్మేష్ అన న.”
“ఆహా... ఏాం చేసు ాడు రా మీ అయి?”
“గవ్ర్నమెాంట్ జాబ్ అన న. కాండకూర్.”
“మరి సకకగ సడువ్పకోకుాండ ఈ న్కరాల్ు ఎాందుకు రా మల్ో .” ఒకకసారి గొాంతు పాంచి అడిగిాండు సల్లాం
భాయ్.
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“నేనేాం చేశన అన న.” కొాంచాం భయప్డుకుాంటనే చెపిుాండు.
“మా ఓడు చెప్ు పాండు. పో రి ఎన్క ప్డుున్నవ్ాంట?”
“ ఎన్కప్డుడు అటో ఏాం ల్ేదు అన న. ఆ పిల్ోకి గుడ నేన్ాంటే ఇషూ మే. ఆమేనే ఒసు ద్ి కల్ుసు ద్ి. మాంచిగనే
ఉాంటద్ి న తోట్. నేనేాం ఆ పిల్ోన్న ప్రేష్ాన్ చేసుల్ే.” కొాంచాం గట్ూగా చెపిుాండు ఈసారి.
“ఏాం రా ద్ేడ్ హుషియారి చేసు ున నవా?ఒకకటే చెప్ు పన న. ఆ పో రితో మాటాోడుడు బాంద్ చెయ్యి. అాంతే”
“ఎాందుకన న?”
“ఎాందుకు గిాందుకు. ఇసుాంట్ బకాుస్ట మాటల్ు మాటాోడకు. ఆపయ్యి అాంటే ఆపయ్యి.”
“ఆ పిల్ోకి కూడ నేన్ాంటే ఇషూ ాం అన్న చెప్ు పన న కద్ ”
“అాంత అబదధ ాం అన న. ఆ పిల్ోకి నేన్ాంటే ఇషూ ాం. వీడే మధ్ిల్ ఒచిిాండు.” సల్లాం భాయ్ ప్కకన్ునోనడు
అన నడు.
“కాదన న. కావాల్ాంటే ఆ పిల్ోనే అడుగున్నర. వీడే మీకు ఏద్ేద్య చెపిుాండు.”
“అరే హాట్... నేనేమన న పళ్ళు చేసు ున్నన రా ఇకకడ. ఒకక కాన్ భరి కొట్ూన్న అాంటే తెల్ుసు ద్ి న్ువెువ్రో పో రి
ఎవ్రో. బాంద్ చెయ్యి అాంటే బాంద్ చెయ్యి. మల్ో నీ గురిాంచి వీన్న ద్ెగుర్ ఇన్నపియ్యిదుద బిడు .”
వాడు ఏాం మాటో డల్ే.
“సడువ్పకునే పిల్ోగాన్నవి నీకెాందుకు రా ఇవ్న్నన. సమఝ్ అయ్యిాంద్ ? చల్ న్డువ్ప ఇాంకా”
వాడు ల్ేశ ఎలిో పో య్యాండు.
“షుకియ
ీ ా సల్లాం భాయ్. వాడేద్య సడువ్పకునేట ోడు. నీతో చెపిుాంచే ప్న్న ల్ేకుాండే. కాన్న నేన్ు రెాండు మూడు
సార్లో చెపిు చూశన. ఇన్ల్ే. అాందుకే న్నన్ున అడిగిన్.” ప్కకన్ునోనడు న్వ్పుకుాంటా చెపిుాండు.
“ఏాం కాదు ల్ే. భయప్డు డు ఇప్పుడు. ఆ పో రి జోలికి పో తే చెప్పు ఈసారి వేరేల్ాగా చెపద ాాం.”
“అాంత సీన్ ల్ేదు ల్ే. ఆ అవ్సర్ాం ప్డదు. థ ాంక్ు అన నసేల్” అన్న చెపిు, వెయ్యి ర్ పాయల్ు తీసి సల్లాం
భాయ్ కి ఇచిిాండు.
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ఆ పసల్ు తీసొ కన్న జేబుల్ల పటుూకుాండు. ర్షీద్ న్న గరెట్ తెమున్న ప్ాంపిాంచిాండు.



*

*

రాత్ర అయ్యిాంద్ి. కేఫ్ కూడ ద్ ద్ ప్ప ఖ్ాళీ అయ్యిాంద్ి. ర్షీద్ కూడ బాగా అలిసిపొ య్యిాండు. పొ దుదన్ననాంచి
ఒసాున్ భాయ్ చేత్ల్ న ల్ుగయ్యదు సార్లో త్టు
ో కూడ ప్డు డు. గట్ూగా. పన్నాంచి ఇయాిల్ కల్ెక్షన్ సరిగు ా
ల్ేదన్న ఒసాున్ భాయ్ గుసాు అయ్యతుాండు. ల్లప్ట ప్నేాం ల్ేదన్న ర్షీద్ కూడ జెర్ గాలి కోసాం బయట్కి ఒచిి
మెటో మీద కూర్లిాండు. సల్ో గా గాలి ఒసుుాంద్ి. హాయ్యగా ఉాంద్ి. షబ్బార్ భాయ్ కూడ పాన్ డబాా బాంద్
చేసుకాంటుాండు.
“ఏాం రా ర్షీద్. ఏాం న్డుసుుాంద్ి?” ప్ల్కరిాంచిాండు షబ్బార్ భాయ్.
“ఏాం ల్ేదు షబ్బార్ భాయ్. అము రెాండు మూడు వ్ాందల్ు ఉాంట అడుకొకన్న ర్మున్నద్ి. అసల్ే ఒసాున్
భాయ్ కోప్ాంగా ఉన్నడు. పొ దుదన్ననాంచి రెాండు మూడు సార్లో త్ట్ూాండు కూడ . ఎటో అడగల్లన అర్ధాం
అయ్యతల్ేదు. అద్ే ఆల్లచిసుున న”
“అయ్యి... ల్ేవ్ప బేటా న ద్ెగుర్ కూడ . ఇయాిల్ దాంద్ సకకగా కాల్ే. టీవీల్ మాంచి సిన్నమా ఒచిిన్టుూాంద్ి.
ఎకుకవ్ మాంద్ి రాల్ే. అడిగి చూడు ఒసాున్ భాయ్ న్న”
“అమోు.. ఒదుదల్ే. ఎటో నో అటో అమీుకే సరిదచెపు ా.”
“అరే. ప్రేష్ాన్ గాకు రా భాయ్. ఏమన్దు మీ అమీు. ఎద్య ఒకట్ అయ్యతద్ి. అన్ననట్కీ ద్ేవ్పడున నడు. పాన్
త్ాంటావా?” అన్న పాన్ చుట్ూ ర్షీద్ కి ఇచిిాండు.
ఇాంతల్లకి ఒక పదద ఎర్ీ కారొచిి కేఫ్ ముాందు ఆగిాంద్ి. అద్ి చూడాంగనే ఒసాున్ భాయ్ ల్లప్లినాంచి
ఉర్లకుకాంట ఒచిిాండు. అాందుల్న్నాంచి న్ల్ుగుర్ల ద్ిగిన్ుర. చూసేు చ న డబుాల్ునోనల్ో ల్ాగ ఉన నర్ల.
“అరే అరే. న్మసేు సాబ్. ఎన్నన రోజుల్కి దయ కలిగిాంద్ి మా పన్. అసల్ు మరేిపో య్యిన్ుర మా కేఫ్ ద్ికుక
ఒచుిడు. ఎన్నన రోజుల్ాయ్యె దర్శన్ాం ల్ేక” అన్న ఎదురోచిిాండు.
“ఏాం ల్ేదు ఒసాున్ భాయ్. కషూ ాం ఐపో య్యాంద్ి ఈ మధ్ి. టాం ఉాంటల్ేదు.”
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“అాంతే. ఎమెుల్ేి సాబ్ కి టాం ఎకకడ ఉాంటద్ి. కాన్న అప్పుడప్పుడు మా అసుాంట్ ఓల్ో న్న కూడ
ప్ల్కరిసు ునద ల్ే.”
“అరే. ఎాందుకు ఒసాున్ భాయ్ అటో పిల్ుసాువ్. నీకు తెల్ుు కద్ . ఎమెుల్ేి నేన్ు కాదు. మా న న్న.”
“ఇప్పుడు మీ న న్ననే సాబ్. కాన్న నెక్ట్ ఎల్క్షన్ కి మీర్ల అయ్యపో త ర్ల. చెప్ు పన న కద్ నేన్ు. అద్ి మాతరాం
ఎవ్ుర్ల ఆప్ల్ేర్ల.”
“అప్ుట్కి చూసుకాంద్ ాం ఒసాున్ భాయ్. కాన్న ఇప్పుడు పిల్ుకు అటో . ఎవ్డయ్యన ఇాంతే న్వ్పుత డు.
న్ువవుకకడివే అటో పిల్ుసు వ్.”
“సరే చ య్ తగుకుాంట మాటాోడుదుర్ల ర్ాండి.” అన్న అాందరినీ ల్లప్లికి తీసకపొ య్యిాండు ఒసాున్ భాయ్.
ఈ సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడయ్యన ఒకకసారి ఒసుుాంటర్ల కేఫ్ కి. ఇద్ే టాంకి ఒసుుాంటర్ల. కొాంచాం సేప్ప ఉాంద్ి
పో తర్ల. ఒచిిన్ప్పుడు సుషల్ చ య్ సుషల్ కప్పుల్ల్ో తీసో కన్న పో వాల్ె. ర్షీద్ కి తెల్ుు కాబట్ూ ప్న్నల్
ప్డిపొ య్యిాండు.
చ య్ తీసొ కచిి ఇచిిాండు అాందరికి.
“ఏద్ేమయ్యన నీ చ య్ టేస్టూ ఎకకడ రాదు భాయ్.” చ య్ తగుకుాంట అన నడు ఎమెుల్ేి సాబ్.
“ఎద్య మీ అభిమాన్ాం సాబ్. ల్ేకపో తే ఎకకడెకకడయ త్రిగేట ోళ్ళు మీర్ల. గుర్లుపటుూకొన్న మరచ న చ య్ కోసాం
ఒసుున్రాంటే అద్ి మీ గొప్ుతన్ాం.” సిగు ుప్డు డు ఒసాున్ భాయ్.
“ఇాంకేాం సాంగతుల్ు. దాంద్ ఎటాో న్డుసుుాంద్ి?”
“మీ దయ వాళ్ు బానే ఉాంద్ి సాబ్. ఏద్య చ య్ పాన్నకి న్డిచిపో తుాంద్ి. పో ల్లస్ట ఓళ్ళు మాతరాం మరచ టాంకన న
ముాంద్ే బాంద్ జెయిమన్న ల్ొలిో జేసు ున్ుర. మీరేమన్న చెప్పున్నర రాదు సాబ్.”
“ఆ.. ఈ మధ్ి వాళ్ళు సిూక్
ి ూ ఉాంటున్ుర ఒసాున్ భాయ్. ఏాం చెయిల్ేాం.”
“ఇాంక సాబ్. పదద సాబ్ మాంచిగున్నరా?”
“ఆ బాగుాండు. అడుగుతుాంటడు అప్పుడప్పుడు మీ గురిాంచి, కేఫ్ గురిాంచి.”
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“పదద సాబ్ కేాంద్ి ఒసాున్ భాయ్. ఎప్పుడు ఎల్క్షన్ అయ్యన గెల్ుచుడు ఖ్ాయాం. ప్బిో క్ ల్ కతరానక్ ఇమేజ్
ఉన్నద్ి.” ప్కకన్ున్న ద్య సు ు అన్నడు.
“అరే ఇయాిల్ రేప్ప అటో ఏాం ల్ేదు రా. ప్బిో క్ కూడ నీయత్ ల్ేకుాండ ఉన్నర్ల. ఎాంత చేశన ఒచేి ఎల్క్షన్
కి మల్ో కొతు నే. నీకు తెల్ాు ఒసాున్ భాయ్. మన్ బసీు కి ఎాంత చేశనాం కద్ . అయ్యన మల్ో ఓటుకి వెయ్యి
ర్ పాయల్ు ఇసేు గాన్న ఎయాిల్ే ఎవ్ుడు.” ఏమేుల్ేి సాబ్ చెపిుాండు.
“వెయ్యి ర్ పాయల్ా? ఒకక ఓటుకి. అద్ేాంద్ి సాబ్. మరచ ద్ ర్లణాం.” ఆశిర్ిపో య్యాండు ఒసాున్ భాయ్.
“ఏాం చేసుాం. తప్పుతల్ేదు. ల్ేకపో తే ఎాంత మాంచిగ ప్న్న చేశన ఎవ్ుడు ఓటు ఎయిటేో దు.”
ఇాంక జెర్ సేప్ప అటో నే మాటాోడుకున్నర్ల రాజకీయాల్ గురిాంచి. ర్షీద్ బయట్కి పొ య్యి మెటో మీద కూసో న్న
కున్నకి పాటు
ో ప్డుతుాండు. టాం అయ్యాందన్న ఒసాున్ భాయ్ షటర్లో సగాం మూసేసిాండు ఒసాున్ భాయ్.
తర్వాత అాందర్ల బయట్కి ఒచిిన్ుర. ర్షీద్ టేబుల్ కీోన్ చేసి కప్పుల్ు త్యినీకె పో య్యాండు. ఒసాున్ భాయ్
అాందరికి న్మసేు పట్ూాండు. అాందర్ల కారెకికన్ుర. ఏద్య గురొుచిి మల్ో ద్ిగిాండు ఎమెుల్ేి సాబ్. జేబుల్లాంచి
పసల్ు తీసి ఒసాున్ భాయ్ కి ఇయిబో య్యాండు. ఒసాున్ భాయ్ ఒదుద అాంటున్నటుూాంద్ి. దూర్ాం న్నాంచి కాబట్ూ
మాటల్ు విన్నపిసుల్ే ర్షీద్ కి. కాన్న చూసేు అటో నే ఉాంద్ి. మొతు న్నకి మొహమాటాం మీద పసల్ు తీసుకాండు
ఒసాున్ భాయ్. మల్ో కారెకికన్ాంక ఒసాున్ భాయ్ ఒచేిశాండు.
కాన్న ఇదద ర్ల చూసో కన్నద్ి ఏాందాంటే ఒసాున్ భాయ్ కి పసల్ు ఇచిి ఎకేకల్లప్ప చేత్ల్లాంచి ఒక వెయ్యి
ర్ పాయల్ నోటు జారి కిాంద ప్డిపో య్యాంద్ి. అద్ి ఎవ్ుర్ల చూసో కల్ే. ర్షీద్ చూసిాండు కేఫ్ ల్లప్లినాంచి.
అరిచేల్లప్ల్ కార్ల సాూర్ూ అయ్యపో య్యాంద్ి. ర్షీద్ చేత్ల్ ఎాంగిలి కప్పుల్ు ఉన నయ్య, కాన్న ఆ నోటు ద్ికుక ఉరికే
జోష్ ల్ అద్ి ప్ట్ూాంచుకోల్ే. కార్ల మెల్ోగ ముాందుకు పో వ్డాం శుర్ల అయ్యాంద్ి. ఒసాున్ భాయ్ మెటో కిక ఇటు
ద్ికుక కేఫ్ ల్కి ఒసుుాండు. ర్షీద్ మెటో ద్ ాంక ఒచేిశాండు. కార్ల ముాందుకు పొ య్యయి గాలికి ఆ నోటు ఎగిరి
టర్లకు అతుకుకాంద్ి. చూసుుాండాంగనే కార్ల, టర్, నోటు మూడు ఎలిో పో య్యన్య్య. మెటో మీదన్ుాండి కిాంద
ప్డు డు ర్షీద్.

తేర్లకునేటప్ుట్కి ర్షీద్ కాంటో నీళ్ళు. కిాంద ఇరిగిపో య్యన్ కప్పు ముకకల్ు ఉన్నయ్య. ఒసాున్ భాయ్
అర్లసుుాండు.
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“బద్ ుష్. ఏమెైాంద్ి రా. పిచిి ప్ట్ూాంద్ . ఏడికి ఉర్లకతున నవ్. ద్ీవాన గాన్నవా. మీ అయి కడు డ ఈ కప్పుల్
పసల్ు.”
“కాదు భాయ్. ఎమెుల్ేి సాబ్ పసల్ు ప్డిపో య్యన్య్య. తీసుకనే ల్లప్ల్ ఎగిరిపో య్యన్య్య.”
ఒసాున్ భాయ్ న్ముల్ే. త్ట్ూాండు.


*

*

ర్షీద్ అాంత సాఫ్ చేసేసి షటర్ బాంద్ చేసి త ళ్ాం ఏశాండు. ఒసాున్ భాయ్ కూడ బాండి సాూర్ూ చేశాండు. ర్షీద్
న్మసేు చెపిు ఇాంట్కి పో న్నకే గల్లో ల్కి న్డిచిాండు.
న్డుసుుాంటే ప్కకన్నాంచి ఒసాున్ భాయ్ బాండి ఒచిి ఆగిాంద్ి.
“అరేయ్ ఇాంద్ క బజార్ పో తే మీ అమీు కన్ప్డు ద్ి. పసల్ు అడగమన్నదాంట న్నన్ున. మల్ో అడగకుాండనే
పో తున్నవ్ ఏాంద్ి బే. ఇాంగో ఈ మూడాందల్ు తీసో క. ఇాంటో ఇచేియాిల్ె. సరేన . పొ దుదన్న జలిద రా.” అన్న
పసల్ు ఇచేిశ సర్ీ అన్న బాండి వెళ్ళోపో య్యాంద్ి.



*

*
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2. థ ాంక్ యూ

“ఏాంట్ ర్ఘు. అాంత రెడీయా? ఎన్ననాంట్కి ఫట్?”
లో
అడిగాడు తన్తో పాటు ప్న్న చేసే కొల్లో గ్.
“రేత్ర తొమిుద్ికి. ఒక ఆర్ల గాంటల్కి ఇాంట్ న్నాంచి బయల్ేదరితే సరిపో తుాంద్ి. ఇాండియాకి వెళ్ళుల్ాంటే ఎాంత
ఆన్ాందాంగా ఉాంటాద్య ఈ ప్రయాణాం అాంత కషూ ాంగా ఉాంటద్ి.”
“అవ్పన్ు ఈ మధ్ి ఈ ఎయ్యరోుర్ూ సకూిరిటీ చెక్ కూడ చ ల్ టాం ప్డుుాంద్ి. మొతు ాం ఇాండియా వెళ్ో లసరికి
ద్ ద్ ప్ప ౩౦ గాంటల్ు ప్డుతుాంద్ి. నేన్ు వెళ్ుడాం కాసు తగిుాంచడ న్నకి ఇద్ి కూడ ఒక కార్ణాం.”
“కానీ, అాంత అలిసిపొ య్యి ఉాంటామా..ఒకక సారి ఇాండియాల్ల అడుగుపడితే చ ల్ు అదాంత మరిచిపో త
నేన్ు.” ర్ఘు కళ్ుల్లో ఒక మెర్లప్ప.
చిన్న న్వ్పు న్వాుడు కొల్లో గ్. “నేన్ు ఇచిిన్ పాికెట్ పటుూకున నవ్ కద్ ? ఇాండియాల్ల ద్ిగగానే చెప్పు మా
తముుడు ఒచిి తీసుకాంటాడు. థ ాంక్ు అగెైన్. కొాంచాం బర్లవ్ప ఎకుకవే, ఐన తీసుకెళ్ు ళన్నాందుకు.”
“ఫర్వాల్ేదు. ఆఫీస్ట ల్ల అాందరి పాకెట్ు కలిపి ఒక ౩౦ ప ాండో ద్ కా అయ్యిాంద్ి. అయ్యన పేో స్ట ఉాంద్ిల్ే ల్గేుజ్
ల్ల.”
“మరి ఇాంకా ఎాందుకు ఉన నవ్. ఆల్ెరడీ ౩ అయ్యిాంద్ి. ల్ాగిాంచేయ్ ఇాంకా.”
“అద్ే అన్ుకుాంటున న. ఇవాుళ్ అసల్ు ప్నే చెయిల్ేన్ు. ఎాంత సేప్పన న దాండగే. ఉాంటా మరి.” అన్న బాిగ్
సర్లదకోవ్డాం మొదల్ు పటాూడు.
“ఓకే బాస్ట. హాిపీ జరచన. న సీుట్ పాికెట్ మాతరాం తేవ్డాం మరిిపో కు.” అన్న ఒక న్వ్పు న్విు వెళ్ళుపో యాడు
కొల్లో గ్.

8 గాంటల్ు కాంప్యిటర్ ముాందు కూరొిన్న ప్న్న చెయిడాం అాంటే పదద కషూ మెైన్ద్ేమి కాదు. ఐన రోజూ ఆఫీస్ట
అయాిక ఇాంట్కి వెళ్లుటప్పుడు ఏద్య ఆన్ాందాం. అల్ాాంట్ద్ి ఈ రోజు ఒక వెయ్యి రెటో ు ఎకుకవ్ ఉాంటుాంద్ి.
మళ్ళు నెల్ రోజుల్కిగాన్న ఆఫీస్ట మొహాం చూడకఖరో ద
ే ు. హాయ్యగా తన్ ఊళ్ళు, తన్ ఇాంటోో, తన్ వాళ్ు మధ్ిన్
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ఉాంటట, వాళ్ళు పటేూవి త్ాంటట గడిపయ్యిచుి. ఒక సుషల్ టీట
ర ుాంట్ ఉాంటుాంద్ి తెలిసిన్ వాళ్ు ఎవ్ురిాంట్కి
వెళ్ళున .

ఇాండియాల్ల ఐట్ ఉద్య ిగాం చేసే చ ల్ా మాంద్ి కల్ల్ు కనే జీవితాం ర్ఘు ద్ెగుర్ అప్ుట్కే ఉాంద్ి. అమెరికాల్ల
చ ల్ా మాంచి ఉద్య ిగాం, ఆఫీస్ట కి ద్ెగురో ోనే సొ ాంత ఇల్ుో. అాందమెైన్, అర్ధాం చేసుకునే భార్ి, ఆర్ాంకెల్ జీతాం, తన్
భార్ి కూడ ఉద్య ిగాం చేసు ుాంద్ి కాబట్ూ ఇాంకో ఆర్ాంకెల్ు, మొతు ాం కలిపి కావాలిున్ాంత డబుా. వీట్ వ్ల్ో ద్ ర్కన్న
సాంతోష్ాన్నన ఇవ్ుడ న్నకి ఒక అయ్యద్ేళ్ు కొడుకు. పేర్ల అద్ిుక్. ఇాంటరెనట్ ల్ల వెత్కి వెత్కి ముదుదగా
పటుూకున్న పేర్ల.



*

*

“ ఏాంట్ ఇాంకా ఇల్ో ాంత ఇల్ాగే ఉాంద్ి.” వాళ్ళువిడ తల్ుప్ప త్యిగానే ఆశిర్ిపో యాడు. ఇాంకో రెాండు గాంటల్లో
బయల్ేదరే ఛ యల్ు ఎకకడ ల్ేవ్ప.
“మరేాం చెయిమాంటావ్ . న కూకడ ఆఫీస్ట న్నాంచి రావ్డాం ల్ేటయ్యిాంద్ి. ఒచిిన్ప్ుట్నాంచి మీ ప్పతరర్తనాం
చుకకల్ు చూపిసు ున నడు.” విసుకుకాంద్ి ల్క్ష్ిు.
ప్పతరర్తనాం అనే మాట వాడిాందాంటే వీడు చ ల్ా అల్ో రి చేశాడన్నమాట. పాప్ాం వాడు మాతరాం కావాల్న్న
చేసు ాడ .
“ఇాంతకి ఏమయ్యిాంద్ి.?”
“వాడి బ ముల్నీన పటాూల్ాంట పటూ ల్ల. ఆ బాసకట్ బాల్ అయ్యతే ఖ్చిితాంగా పటాూల్న్న అల్ో రి చేసు ున నడు.
అకకడ ద్ ర్లకుత య్య అన్న చెపిున విన్టేో దు. న్నన్న అాంత సరేదద్ద ాం అన్న చెపిున విన్ల్ేదు. రోజూ వాడికి
నేరేు బాసకట్ బాల్ కద్ ఒకక రోజు మానేసేు ఏమయ్యయిద్ి. ఇప్పుడు చూడాండి.”
“సరే సరే. నేన్ు చెపు ా కద్ . వాడి బ ముల్ు ఏాం పటూ కు. దాండగ. కావాల్ాంటే అకకడ కొన్నసాు అన్న చెపు ా ల్ే.
వాడిాంక న్నన్ున డిసూర్ా చెయిదు. తొాందర్గా సరేదయ్యి.” అన్న ల్లప్లి వెళ్ళుడు.
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“వాడు ఇటు ప్కక రాడు అాంటే మీర్ల చేసేద్ేాంటో న కు తెల్ుు. అయ్యన అయ్యద్ేళ్ళు కూడ సరిగు ా ల్ేవ్ప
వాడికి అప్పుడే బాసకట్ బాల్ ఎాందుకాంటా. సరిగు ా ప్టుూకోవ్డమే రావ్టేో దు వాడికి. ఇప్పుడు ఎమోసుుాందనీ.
ఇాంకో అయ్యద్ేళ్ళు ఆగు.” మాటాోడుకుాంటట బటూ ల్నీన పటూ ల్ో ల కుకేకసుుాంద్ి.
“వాడికిషూాం, న కూ ఇషూ ాం. నీకెాందుకే మధ్ిల్ల కుళ్ళు.” అన్న కొడుకున్న వెతుకుకాంటట వెళ్ళుడు.
“ముాందు ప్న్న అాంత ప్యరిు చెయ్యి. పటూ ల్ు నీట్ గా సర్లద. మా అము ఎప్పుడూ అాంటుాంటద్ి, మీర్ల ఇల్ుో
సరిగు ా పటుూకోర్ల అన్న.” ప్కక గద్ి ల్లాంచి కావాల్నే అరిచ డు.
“ఒకక అర్గాంట న జోలికి రాకాండి. ఆ తర్వాత మీకు, మీ అముగారికి, మీ ప్కికాంట్ పిన్ననగారికి అాందరికి
న్చుితుాంద్ి.” అన్న ప్న్నల్ల ప్డిపో య్యాంద్ి.
ర్ఘు కూడ చిన్నప్పుడు బాసకట్ బాల్ ఆడిాంద్ి ల్ేదు. కొడుకిక నేర్లుతూ తన్ూ నేర్లికుాంటున నడు.
వాడికి ఇప్పుడే ఏమొసుుాంద్ి. ఆ చిన్న చేతుల్లో బాల్ న్నల్బడితే అద్ే ఎకుకవ్. ద్ న్నకే చ ల్
ఆన్ాందప్డిపో త డు. ఓపిగు ా ఎల్ా ప్టుూకోవాలి, ఎల్ా ప్ర్లగెతు లి అన్నన చెపు ాడు. ఆ మురిపాంల్ల ఎప్పుడు
అర్గాంట అయ్యిాంద్య తెలియల్ేదు.
“నేన్ు రెడీ, పటూ ల్ు రెడీ, ఇల్ుో రెడీ, మీరిదదరే మిగిలిాంద్ి” అన్న పిలిచిాంద్ి ల్క్ష్ిు. ఇదద ర్ గబగబా సానన్ాం
కాన్నచ ిర్ల. మొతు న్నకి టాంకే బయల్ేదరార్ల. కారేకకగానే ప్డుకున నడు అద్ిుక్.
“అబాా. ఇప్పుడు 20 గాంటల్ు ఫటో
లో ో కూరోివాల్ా? అసల్ే వీప్ప నొపిుగా ఉాంద్ి?” అన్న న్నటట
ూ రాిడు ర్ఘు.
“మరి ఎవ్ర్ల ఆడమన నర్ల. కాసేప్ప ప్డుకోవ్చుిగా. పన్ కిల్ోర్ ఇవ్ున ?” కాంగార్ల ప్డిాంద్ి ల్క్ష్ిు.
“ఏమొదుద. ద్ీన్నకాంటే పదద కషూ ాం ఫటో
లో ో నే ఉాంటుాందన్న భయాం.”
“ఏాంట్. ఏడేి పిల్ోల్ా?” న్విుాంద్ి ల్క్ష్ిు.
అమెరికా న్నాంచి ఇాండియా ఒచేి ఎవ్రికెైన తెలిసిన్ సాంగత్ ఏాంటాంటే ప్రత్ సారి ఫట్
లో ల్ల కనీసాం ముగుుర్ల
పిల్ోల్ెన గట్ూగా ఏడుసుుాంటార్ల. వాళ్ుతోనే ప్రయాణాం చెయాిలి. తప్ుదు.
“పళ్ళు కాకముాందు గుర్లుాంద్ ల్క్ష్ిు? మన్ాం అన్ుకునేవాళ్ుాం, మన్కు పిల్ోల్ు ప్పటాూక ఇల్ా చెయికూడదు
అన్న. కాన్న తప్ుల్ేదు. పో య్యన్సారి వెళ్ళున్ప్పుడు వీడు న్ర్కాం చూపిాంచ డు.”
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“ఇప్పుడు ఆ భయాం ల్ేదుల్ే. కాసు పదద వాడయాిడు.”
“పగా ఇకకడ పిల్ోలిన గట్ూగా ఒక మాట కూడ అన్ల్ేాం. న కేమో ఓపిక తకుకవ్.”
“అబాా.. వీల్ుాంటే ఏద్య అన్నటుూ. అసల్ు వాడు నీ మాట ఎప్పుడయ్యన విాంటాడ . న్ువేు వాడు చెపిుాందల్ాో
చేసు ావ్ప. తాండీర కొడుకుల్ు ఇదద ర్ ఒకట్. నేనోకకద్ న్నన ఒకట్.” మూత్ ముడుచుకుాంద్ి ల్క్ష్ిు.
కాన్న ర్ఘు ఎప్పుడూ అద్ిుక్ న్న ఏమీ అన్డయ తెల్ుసుకోవాలి అన్నపిసు ుాంద్ి ల్క్ష్ిుకి.
“కాన్న ఎాందుకు వాడిన్న ఒకక మాట కూడ ఆన్వ్ప ఎప్పుడూ. వాడు కోప్ాం ఒసుుాంద్ి అన్న భయమా.” మెలిోగా
అడిగిాంద్ి.
“అల్ా ఏాం ల్ేదు. మొన్ననే ఎప్పుడయ కద్ త్టాూన్ు.”
“ఛ . ఎప్పుడు సాుమీ. న తో మాతరాం అల్ా ఉాండర్ల. కేవ్ల్ాం వాడితోనే.”
“నీ బ ాంద.”
“హ్ు... చిన్నప్పుడు మామయి అాంటే నీకు భయాంగా ఉాండేద్ . అాందుకే అద్ిుక్ కి అల్ా అవ్ుకూడదన్న అన్న
అల్ా చేసు ున నరా?” చ ల్ా రోజుల్న్నాంచి మన్సుల్ల ఉన్న ప్రశనన్న బయటపట్ూాంద్ి.
“ఎాందుకు. మా న న్నతో బానే మాటాోడత కద్ నేన్ు. ఆ డౌట్ ఎాందుకు ఒచిిాంద్ి.?”
“ఊరికే అడుగుతున న.”
“అాంటే చిన్నప్పుడు చ ల్ా భయాం ఉాండేద్ి. న న్న ఎప్పుడు న్న్ున కొటూ డాం అల్ాాంట్వి చెయిల్ేదు. కాన్న
న న్న అాంటే ఆ భయాం అల్ా ఉాండేద్ి అాంతే. అప్ుటోో ఎకుకవ్ మాంద్ి అాంతే కద్ .”
ల్క్ష్ిు ఏాం మాటాోడల్ేదు.
ఒకక న్నమిషాం ఆగి, “ అద్ి కూడ ఇప్పుడు ల్ేదు కద్ . ఒక వ్యసు ఒచ ిక న న్న కూడ ఫీరగా ఉాండడాం
మొదల్ు పటాూర్ల.” అన నడు.
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కార్ల ప్రయాణాం ఫట్
లో ల్లకి మారిాంద్ి. టేక్ ఆఫ్ అవ్ుగానే సరిగు ా ముగుుర్ల పిల్ోల్ు రాగాం అాందుకున నర్ల.



*

*

ర్ఘు వాళ్ు న న్న ర్ాంగారావ్ప. అము మీన క్ష్ి. ర్ఘు చిన్నప్పుడు ర్ాంగారావ్పద్ి కో ర్క జాబ్ అయ్యన
గవ్ర్నమెాంట్ ఉద్య ిగాం కాబట్ూ పదద గా కష్ాూల్ేాం ల్ేవ్ప. అల్ాగన్న గొప్ుగా సుఖ్ప్డు ద్ీ ల్ేదు. అము ఇాంటోోనే.
మామూల్ుగా గడిచిపో య్యాంద్ి చిన్నతన్ాం. ర్ాంగారావ్ప రిటర్ అయ్యయిన ట్కి గజెటడ్ సాాయ్యకి ఒచ ిడు.
ఆయన్కీ పదద కోరికల్ేాం ల్ేవ్ప. ర్ఘు అమెరికా న్నాంచి ప్ాంపిన్ డబుాతో ఇకకడ ఆసుుల్ు కొాంటట, అముుతూ,
ఇల్ుో కటూ డాం ప్న్న చూసూ
ు కాల్క్ష్ేప్ాం చేసు ున నడు. ఆన్ాందాంగా.

ఇాండియా ట్ప్
ర చ ల్ బాగా జర్లగుతుాంద్ి. అద్ిుక్ కూడ ఈసారి అాందరినీ గుర్లుప్డుతున నడు. కొతు కొతు
విషయాల్ు నేర్లికుాంటున నడు. ఇాంటోో వాళ్ో కి, చుటాూల్కి ద్ేగుర్యాిడు.

ఒకరోజు ఇాంటోో అాందర్ల కూరొిన్న మాటాోడుతూ ఉాండగా అద్ిుక్ దృషిూ హాల్ షల్్ ల్లన్న ఒక షీల్ు మీద
ప్డిాంద్ి. పదద షల్్ మధ్ిల్ల చ ల్ జాగీతుగా అాందాంగా పటుూకున్న షీల్ు అద్ి.
“త తయాి ఏాంట్ ఇద్ి.?”
“అద్ . మీ న న్నకి గుర్లుాంద్ేమో అడుగు?” అన్న ర్ఘు వెప్పకి ప్ాంపిాంచ డు.
ర్ఘు షీల్ు న్న చూశాడు. ఇన్నన రోజుల్ న్నాంచి అకకడే ఉన న గమన్నాంచల్ేదు.
“అద్ి మళ్ళు బయట్కి తీశారా. ఎాందుకు న న్న అద్ేద్య పదద నోబల్ పజ్
ీ ల్ాగ.”
“సరే అద్ేాంటో చెప్పు డ డీ.”
“ఏాం ల్ేదు న న్న. చిన్నప్పుడు న కు సూకల్ ల్ల ఇచ ిర్ల అాంతే.” అన్న ముగిాంచ డు ర్ఘు.

21

“అల్ా చిన్నగా అాంటావే రా? అద్ిుక్, మీ న న్న మాథెమాట్క్ు ల్ల మొతు ాం సూకల్ ల్ల అాందరికాంటే ఎకుకవ్
మార్లకల్ు తెచుికొన్న ఫస్టూ ఒచ ిడు. అాందుకే ఇద్ి ఇచ ిర్ల. సూకల్ ఫస్టూ కి ఇచేి షీల్ు అద్ి. ఆ రోజు న్నాంచి
మీ డ డీ మారిపో యాడు. ఎాంసట్ రాిాంక్, ఇాంజనీరిాంగ్ అన్ననటోో టాప్.” ర్ాంగారావ్ప కళ్ుల్లో ఒక గర్ుాం.
“న్నజమా డ డీ?” అద్ిుక్ కళ్ళు పదద వి చేసొ కన్న అడిగాడు.
“అద్ేమాంత పదద సూకల్ కాదమాు.” అన్న అద్ిుక్ న్న ద్ెగుర్ తీసుకన నడు.
తర్వాత తాండిత
ర ో, “పాత్ాంటోోాంచి ఈ ఇాంట్కి ఒచిిన్ప్పుడు పో య్యాంద్ి అన్ుకున న ఇద్ి. బాల్ేదు న న న.
పాతద్ి. తీసయిాండి పీో జ్.”
“నీకద్ి గొప్ు కాకపో వ్చుి రా. మాకుక గొపేు.” అన నడు ర్ఘు వెప్ప చూడకుాండ
“అరేయ్. ఎవ్రెైన నీ జీవితాంల్ల ఏాం సాధిాంచ వ్ప అన్న న్న్ున అడిగితే నేన్ు తడుముకోకుాండ చూపిాంచేద్ి
న్ననేన. చెపేుద్ి నీ గురిాంచే.” అన్న అకకడిన్ుాంచి వెళ్ళుపో యాడు ర్ాంగారావ్ప.



*

*

మర్లసట్రోజు అద్ిుక్ తన్ సూకల్ చూపిాంచమన్న అల్ో రి చెయిడాంతో ముగుుర్ల బయల్ేదరార్ల. మామూల్ు
బసీు ల్ల అత్ మామూల్ు సూకల్ు. అప్పుడెల్ా ఉాంద్య ఇప్పుడూ అల్ానే ఉాంద్ి. సిటీల్ల సూకల్ు అనీన
కారొురేట్ అయ్యపో యాియ్య. డ నేషన్ పాంచేసి సాఫ్టూ వేర్ ఆఫీస్ట ల్కి ద్ీటుగా త యార్ల చేశార్ల. కాన్న తన్ు
చదువ్పకున్న సూకల్ు అల్ాగే ఉాండడాం ఆశిర్ిాం వేసిాంద్ి. బిలిు ాంగ్ అల్ాగే ఉాంద్ి కాన్న చ ల్ పాతప్డిపో య్యాంద్ి.
చూసేు పిల్ోల్ు కూడ బాగా తగిున్టుూన నర్ల.
బయట రోడుు మీద్ే కార్ల పార్క చేసి ల్లప్లి వెళ్ళుర్ల. మానేజెుాంట్ ర్ ాం ఎకకడుాంద్య సరాసరి అకకడికే
వెళ్ళుడు. ప్యిన్ ఉన నడు. గుర్లుప్టూ డ న్నకి ప్రయత్నాంచ డు కాన్న గుర్లురాల్ేదు. వ్యసు మాతరాం ఎకుకవే
ఉాంద్ి అతన్నకి.
“నేన్ు ఇద్ే సూకల్లో చదువ్పకున నన్ాండి. పాసయ్యి ప్ద్ిహేడు ప్ద్ెదన్నమిద్ి సాంవ్తురాల్య్యిాంద్ి. ఒకసారి
చూద్ద ాం అన్నపిాంచి ఒచ ిన్ు. పిరన్నుపాల్ గార్ల రెడు గ
ి ారేన ఇాంకా?” సూట్గా పాయ్యాంటుకి ఒచేిశాడు.
“ఎకకడ సార్. ఆయన్ పో య్య అయ్యద్ేళ్ుయ్యాంద్ి.”
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“అయ్యి.” ఒకకసారి మన్సు కల్ుకుకమన్న అన్నపిాంచిాంద్ి. పిరన్నుపాల్ చేత్ల్ల ఎన్నన సారోో ద్ెబాల్ు త్న నడు.
ఒకకసారి కూడ ఆయన్ మెచుికున్న క్షణ ల్ు ల్ేవ్ప. ఆయన్ ఒసుున్నడాంటేనే పిల్ోల్ాందరికీ హడల్. ముాందు
కొట్ూ తర్వాత విషయాం అడిగే టప్ప. కాన్న ఎాందుకో ఇప్పుడు ఇల్ా అన్నపిాంచిాంద్ి.
“మరి ఇప్పుడు ఎవ్ర్ల పిరన్నుపాల్?”
“ఆయన్ కూతుర్ల ప్రజా ా మేడమ్. ఆయన్ పో య్యన్ప్ుట్న్నాంచి మేడమే చూసుకుాంటున నర్ల. ల్లప్ల్ే
ఉన నర్ల, వెళ్ళో కల్వ్చుి” అన్న ప్ాంపిాంచ డు.
పిరన్నుపాల్ ర్ ాం ముాందుకెళ్ళు న్నల్బడు డు. ల్లప్లి వెళ్ుబుద్ిధ కాల్ేదు.
ల్క్ష్ిున్న అద్ిుక్ న్న పిలిచ డు.
“ఇద్ే ర్ ాం ముాందు ఎన్నన సార్లో న్నల్బడు నో తెల్ాు. కాోసుల్ు ఎగొుట్ూ కిీకెట్ ఆడడ న్నకి వెళ్లువాళ్ుాం. మా టీచర్
కి తెలిసి ప్న్నషుాంట్ కోసాం ఇకకడే న్నల్బటేూద్ి. మా పిరన్నుపాల్ ఒచిి వీర్ కొటుూడు కొటేూవార్ల.” ఇప్పుడు కూడ
అకకడ ఇదద ర్ల పిల్ోల్ు న్నల్బడి ఉన నర్ల.
“కాన్న ఇకకడ వెయ్యట్ చేసిన్ాంత సేప్ప విచితరమెైన్ పో సిషన్ ఉాండేద్ి. ల్లప్ల్ భయాం. బయట్కి అాందర్ాం
న్వేువాళ్ుాం.”
ఇప్పుడు ల్లప్లి వెళ్ళు కొతు పిరన్నుపాల్ న్న చూడల్న్నపిాంచల్ేదు ర్ఘుకి. ప్యిన్ న్న పిలిచ డు.
“న కు మేడాం గారిన్న డిసూర్ా చేయాల్న్న ల్ేదు. ఊరికే సూకల్ చూసాుాం అాంతే. వెళ్ళో చెపిు రా” అన్న ప్ాంపిాంచ డు.
తన్ు ఇదద రిన్న తీసో కన్న సూకల్ ల్లప్లి న్డిచ డు. చుటట
ూ బిలిు ాంగు మూడు అాంతసుాల్ద్ి. అన్నన కాోసుల్ు.
మధ్ిల్ల గీ ాండు. ఒక వెప్పకి సేూజ్. అాంత అల్ాగే ఉాంద్ి. కాన్న సిమెాంట్ సేూజ్ పచుిల్ు ఊడిపో య్య ఉాంద్ి.
గోడల్ు కూడ పాడయ్యపో యాయ్య.
“ఇకకడే మేము ఆడుకునే వాళ్ుాం. పీటీ టాం అప్పుడు ఇకకడ. ల్ేకపో తే ప్కక గల్లో ల్ల ఇాంకో గీ ాండ్ ఉాండేద్ి.
అకకడ.” ఉత ుహాంగా చెప్ు య ఉన నడు.
“ఏాం ఆడేవార్ల అాంతగా.” ర్ఘున్న ఎప్పుడూ అాంత ఉత ుహాంగా చూడల్ేదు కాబట్ూ ఇాంకా కన్ుకోకవాలి
అన్నపిాంచిాంద్ి ల్క్ష్ిుకి.
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“ఇాంకేాంట్..? కిక
ీ ెట్. ఇకకడ రా” అన్న గీ ాండ్ ల్ల ఒక చోట్కి తీసకళ్ళుడు.
“ఇకకడ చూడు. ఇకకడే వికెటో ు పటుూకునే వాళ్ుాం. చూసేు ఇప్ుట్కి పిల్ోల్ు ఇకకడే ఆడుతున్నటుూన ర్ల.”
న్నన్ననే గీ ాండ్ కి ఒచిిన్టుూ సరిగు ా అకకడికే తీసకళ్ళుడు. అకకడ వికెటో ు పటుూకున్నటుూ మూడు గుర్లుల్ు
ఉన నయ్య.
“ఆ రోజుల్ే వేర్ల. చ ల్ా అల్ో రి చేసేవాడిన్న. చెపాు కద్ నీకు ఇాంతకుముాంద్ే” ల్క్ష్ిున్న అడిగాడు.
“చెపాువ్న్ుకో. కాన్న ఇకకడికొసేు ఇాంత ఎకెైుట్ అవ్పత వ్ప అన్ుకోల్ేదు. తెలిసుాంటే ఇాంతకు ముాంద్ే
తెచేిద్ న్నన.”
“అల్ా ఏాం ల్ేదు. చిన్నప్ుట్ జాాప్కాల్ు కద్ . మరచ తీపకుకవ్.”
ఇాంకా సూకల్ాంత త్పాుడు. తన్ు చదువ్పకున్నప్పుడు ఉన్న టీచర్లో ఎవ్ర్ ఇప్పుడు ల్ేర్న్న తెలిసిాంద్ి.
రిటర్ అవ్ుడమో, వేరే సూకల్ కి వెళ్ోడమో చేశార్ల అన్న తెల్ుసుకున నడు. ఒక అర్గాంట సూకల్లోనే గడిపార్ల.
కాసేప్యాిక ల్క్ష్ిు అడిగిాంద్ి, “ఎాంత సేప్ప న్ువ్పు అకకడ కిక
ీ ెట్ ఆడిాంద్ి, ఇకకడ కప్పు గెలిచిాంద్ి చెపు ావ్,
సరిగు ా కాోసుకి వెళ్ళుాంద్ి ల్ేద్ . అకకడ మామయినేమో ఇాంటోో నీకు మాథెమాట్క్ు ల్ల బో ల్ెడు మార్లకల్ు
ఒచ ియన్న షీల్ు ుల్ు ద్ చుకుాంటున నర్ల.” అన్న కొాంటగా అడిగిాంద్ి.
“అద్ ..” ఒకక క్షణాం ఆగాడు. న్వ్పు మెలిోగా కరిగిపో య్యాంద్ి.
“అద్ి తర్వాత. నెాంత్ కాోసు న్నాంచి. అప్ుట్నాంచి మన్ ర్ టే మారిపో య్యాంద్ి. చదువే చదువ్ప. వేరే ల్లకాం
ల్ేకుాండ పో య్యాంద్ి.” ఒక ప్ద్ి సకాండో ల్ల ర్ఘు మొఖ్ాం న్నాంచి ఆన్ాందాం ఎగిరిపో య్యాంద్ి.
“న న్న కిక
ీ ెట్ మానేయ్యాంచ ర్ల. మాథెమాట్క్ు టటిషన్ పట్ూాంచ ర్ల. ఇాంకా అద్ే ప్న్న.”
“మరచ అాంత మారాు. అాంత సడన్ గా ఎల్ా ఒచిిాంద్ి. బుల్ా వెలిగిాంద్ ?” కొాంచాం న్విుద్ద ాం అన్న
ప్రయత్నాంచిాంద్ి.
న్వాుడు ర్ఘు. “అల్ా అన్న కాదు. న కే అన్నపిాంచిాంద్ి. మన్మా మిడిల్ కాోస్ట మన్ుషుల్ాం. చదువ్పకోకపో తే
ఇక కషూ ాం. మన్ాం కాన్న మన్ ఫ్ాిమిల్ల కాన్న పకి రావ్డాం కషూ ాం.”
“కరెకూే. కాన్న ఎయ్యట్ు న్నాంచి న్నాంత్ వెళ్లుల్లప్ప ఒకకసారిగా అల్ా ఎల్ా మారిపో యావ్ప?”
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“చెపేువ్ర్కు ఒద్ిలిపటూ వ్న్నమాట. సరే ప్ద వెళ్ళుపో ద్ ాం. ఇాంకా ఇకకడ ఉాండబుద్ిధ కావ్టేో దు. ద్ రిల్ల చెపు ా.”
ముగుుర్ల కారెకాకర్ల.
“ఓకే. చెపిుాంక. ఏద్య చెపు ా అన నవ్.” ఉత ుహాంగా అడిగిాంద్ి ల్క్ష్ిు.


*

*

పదద సొూ రచ సీ్ీన్ పేో ఊహాంచుకోకు. న కు కిక
ీ ెట్ పిచిి కద్ . రోజూ అద్ే ప్న్న. ఇాంటోో నేమో కాంగార్ప్డేవాళ్ళు.
నేనేమౌత నో అన్న. ఒక రోజు మా కాల్నీకి, ప్కక కాల్నీకి మాిచ్ జరిగిాంద్ి. చివ్రిద్ కా న ట్ అవ్పట్
ఉన్నటుూన న నేన్ు. అద్ే మూడ్ ల్ల హాిపీగా ఇాంట్కొచ ిన్ు. న న్న అప్పుడే ఇాంట్కి ఒచిిన్టుూన నర్ల.
అల్సిపో య్య ఉన నర్ల. సో ఫ్ా మీద కూరొిన్న కళ్ళు మూసుకొన్న ఉన నర్ల. నేన్ు ఆకలిగా ఉాండి సరాసరి
వ్ాంట్ాంటోోకి దూరాన్ు. అము న కోసమే ఎదుర్లచూసుున్నటుూాంద్ి.
“ఒచ ివా.. న న్న నీ గురిాంచే అడుగుతున నర్ల. మీ సూకల్ న్నాంచి ల్ెటర్ ఒచిిాంద్ి.” అన్న చెప్ు పాంద్ి అము.
మా మాటల్కి ల్ేచిన్టుూన నర్ల న న్న.
“ర్ఘు.. ఇటు రా.” అన్న పిలిచ ర్ల.
ల్ెటర్ తీసి చూపిాంచ ర్ల. హాఫ్ ఇయరచో మార్లకల్ు. చటుకుకన్ న న్న చేత్ల్లాంచి ల్ాకొకన్న చూశాన్ు. తెల్ుగు
70, హాంద్ీ 65, ఇాంగచోషు 60 మాథెమాట్క్ు 32, సన్ుు 55 సో షల్ 65. మాిథ్సు ల్ల ఫయ్యల్. న న్న
చిన్నప్ుట్నాంచి మాిథ్సు ల్ల ఛ ాంపియన్.
నేనేమీ మాటాోడల్ేదు. ఒకక న్నమిషాం ఆగి న నేన అన నర్ల.
“ఎగాిమ్ు ముాందు ఎన్నన సార్లో చెప్ున్ు రా. ఒక ద్ెగుర్ కూరొిన్న చద్ివావా అసల్ు? న్ువేుాం చిన్న
పిల్ో ాడివా? బాధ్ిత ఉాండ లి కద్ . మన్మేాం డబుానోనళ్ుమా? రేప్ప నీ బతుకు న్ువ్పు బతకాలి. అద్ి
హాిపీగా బతకాలి అాంటే ఇప్పుడు చదువ్పకోవాలి. వేరే ద్ రి ల్ేదు.”
నేనేద్య చెప్ుబో యాన్ు. న న్న విన్ల్ేదు.
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“న్నన్ున సాంజాయ్యషీ అడగటేో దు. ఇల్ా జరిగితే నీ జీవితాం పాడయ్యపో తద్ి అన్న చెప్ు పన న. ఆ పన్ నీ ఇషూ ాం.
ఒకకట్ గుర్లుాంచుకో. నీకు ఇవ్ుడ న్నకి న ద్ెగుర్ ఆసుుల్ేాం ల్ేవ్ప. ఇప్ుట్కెైన ఆటల్ మీద శీదధ తగిుాంచి చదువ్ప
మీద పాంచుకో.” అన్న అకకడిన్నాంచి వెళ్ళుపో యార్ల.
న కు చ ల్ా బాధేసిాంద్ి. న నెనప్పుడూ న్న్ున త్టూ ల్ేదు. అప్పుడు కూడ న్న్ున త్ట్ూన్టుూ ల్ేదు. కాన్న
బాధ్ప్డు ర్ల. అము కూడ అద్ే చెపిుాంద్ి. సరే కొాంచాం కషూ ప్డి చదువ్పద్ ాం ఇక న్నాంచి అన్న అన్ుకున నన్ు.

తర్వాత కొన్నన రోజుల్కి మా గల్లో ల్ల ప్రభాకర్ సార్ ద్ెగుర్ న కు మాిథ్సు టటిషన్ పట్ూాంచ ర్ల. ఆయన బానే
చెపేువార్ల. రోజూ సూకల్ అయ్యపో గానే ఇాంట్కి రావ్డాం, ఇాంట్కి రాగానే టటిషన్ కి వెళ్ుడాం. ఇద్ే
సరిపో య్యాంద్ి. నెల్ ద్ ట్ాంద్ి. కిక
ీ ెట్ ఆడల్ేదు. మన్సు ఊర్లకోల్ేదు. న న్న రోజూ నేనేాం చేసు ున ననో అన్న
కన్నపటుూకుాంటటనే ఉాండేవార్ల.
ఒకరోజు మా సూకల్ న్నాంచి ప్కక సూకల్ కి మాిచ్ ఆడుతున్నటుూ తెలిసిాంద్ి. న్న్ున సాయాంతరాం గీ ాండ్ కి
ర్మున నర్ల మా టీాం వాళ్ళు. ఆ ఒకకరోజు వెళ్ళు, ఆద్ి సల్ెక్ూ అయ్యతే నెక్ట్ సాండే వేరే సూకల్ వాళ్ుతో
ఆడ చుి. సరే ఇాంట్కి వెళ్ళు ఈ ఒకకరోజు టటిషన్ వెళ్ున్ు అన్న చెపద ాాం అన్న అన్ుకున నన్ు. న న్న ఇాంటోో
ల్ేర్ల. ఏద్య ప్న్న మీద బయట్కి వెళ్ో ళర్ాంట. అము కూడ వెళ్ుడ న్నకి రెడీగా ఉాంద్ి. న కోసమే
ఎదుర్లచూసుుాంద్ి. నేన్ు రాగానే త్న్డ న్నకి ఉన్నవ్న్నన డెన్నాంగ్ టేబుల్ మీద పటాూన్ు, టటిషన్ కి వెళ్ళు అన్న
చెపిు వెళ్ళుపో య్యాంద్ి. చెపేు అవ్కాశాం రాల్ేదు అన్న కాదు, కాన్న సరే ఎల్ాగెైన బయట్కి వెళ్ు ళన నర్ల కద్
ఎాందుకు ల్ే అన్న ఊర్లకున నన్ు. నేన్ు త్నేసి న ఫేవ్రెట్ బాిట్ తీసో కన్న బయల్ుద్ేరాన్ు.

నెల్ రోజుల్ న్నాంచి ఆకలి పన్ ఉన ననేమో ఆరోజు చ ల్ా బాగా ఆడ న్ు. ఫ్ో ర్లో సికుుల్ు హో రేత్ుపో య్యన్య్య.
అద్ే ఊప్ప మీద ఊప్ప ఇాంట్కి ఒచ ిన్ు. అమాువాళ్ళు ఒచేిసిన్టుూన నర్ల. ఇల్ో ాంత సల్ెాంట్ గా ఉాంద్ి. టీవీ
చప్పుడు కూడ విన్బటేో దు. ఎాందుకెైన మాంచిద్ి అన్న న బాిట్ న్న బయట డయ ర్ ప్కకనే పట్ూ ల్లప్లి వెళ్ళున్ు.
చూసేసరికి ష్ాక్. ప్రభాకర్ సార్ ఉన నర్ల. న న్నతో మాటాోడుతున నర్ల. అప్పుడే వెళ్ుడ న్నకి ల్ేచ ర్ల. న్న్ున
చూసి ఏమీ అన్ల్ేదు. ఊరికే న్విు వెళ్ళుపో యార్ల అాంతే.
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నేన్ు టటిషన్ కి రాల్ేదు అన్న చెపాురో ల్ేద్య . నేన్ు ఇాంటోో చెపాుల్ల చెప్ుకూడద్య అర్ధాం కాల్ేదు. చెపిున
పదద గా ఏమన్ర్ల మా ఇాంటోో అన్న ఒక న్ముకాం. అయ్యన కొాంచాం భయాం కూడ ఉాండిాంద్ి.

ఆయన్ వెళ్ుగానే న న్న అడిగార్ల.
“న్నన్న ఏద్య టస్టూ పటాూర్ాంట కద్ ప్రభాకర్ సార్.”
“అవ్పన్ు న న్న. ఫస్టూ ౩ చ ప్ూ ర్ు”
“మరి ఎన్నన మార్లకల్ు ఒచ ియ్య?”
“అద్ి... తెల్లదు. ఇాంకా ఇవ్ుల్ేదు.”
టేబుల్ మీద ఉన్న పేప్ర్ తీసి ఇచ ిర్ల. 20 కి 5 మార్లకల్ు ఒచ ియ్య.
“టటిషన్ కి వెళ్ళువా ఇవాుళ్?”
ప్రభాకర్ సార్ నేన్ు రాల్ేదు అన్న చెపాురో ల్ేద్య అర్ధాం కాల్ేదు. రిస్టక ఎాందుకు అన్న
“ల్ేదు న న్న. మా ఫరాండ్ వాళ్ు న న్న ఉన నర్ల కద్ . ఆయన్ బయాల్జీ బాగా చెపు ార్ల. ఏవో డౌట్ు ఉాంటే
మా ఫిరాండ్ు అాందరినీ ఇవాుళ్ ర్మున నర్ల. అకకడికే వెళ్ళున్ు. మాిథ్సు తో పాటు సన్ు కూడ ఇాంప్య
ూ వ్
చేసో కవాలి కద్ .”అన నన్ు.
“ఏాం చేసు ున నవ్ప రా. నెల్రోజుల్ న్ుాంచీ టటిషన్ కి వెళ్ు ళన నవ్. మార్లకల్ు మాతరాం పర్గటేో దు. అసల్ు శీదధ
పట్ూ చదువ్పతున నవారా న్ువ్పు. ఎాంతో కొాంత మార్లు ఉాంటుాంద్ి కద్ న్ువ్పు టీ చేసేు.”
“టీ చేసు ున న న న్న నేన్ు. ఈసారి చూడాండి.”
విసుకొకన్న వెళ్ళుపో యార్ల.
ఒకక క్షణాం ఆగి చూసేసరికి. గేటు వేసావా అన్న న్న్ున అడుగుతూ బయట్కి వెళ్ళుర్ల. అప్పుడే గురొుచిిాంద్ి.
బయట న బాిట్ ఉాంద్ి. ఆయనే వెన్కే ప్ర్లగెతు న్ు. వెళ్ళు చూసేసరికి బాిట్ ఆయన్ చేత్ల్ల ఉాంద్ి. చ ల్ా
కోప్ాంగా ఉన నర్ల. అాంతకుముాందు న న్నన్న అాంత కోప్ాంగా ఎప్పుడు చూడల్ేదు.
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“నీ ర్ ాంల్ల ఉాండ లిున్ బాిట్ ఇకకడేాం చేసు ుాంద్ి?”
న కేాం చెప్ుబుద్ిద కాల్ేదు. ఇాంకో అబదధ ాం ఆడడ న్నకి ధెర్ిాం చ ల్ల్ేదు. అల్ాగే మౌన్ాంగా న్నల్ుిన నన్ు.
“ఎన్నన సార్లో చెపిున అర్ధాం కాద్ నీకు. మన్మేాంటో మన్ ఫ్ాిమిల్ల ఏాంటో, జీవితాంల్ల ఏద్ి ముఖ్ిమో
తెల్ుసుకోల్ేన్న చిన్న పిల్ో లడివి కాదు. నీకోసమే బరతుకుతున నాం రా. మా బాధ్ అర్ధాం చేసో కవా? బర్ు డే రోజు
అడిగావ్న్న పొ ర్పాటున్ కొన్నచ ిన్ు రా ఈ బాిట్. ఆ డబుాల్ు ఎల్ా ఒచ ియ్య ఆల్లచిాంచ వా?” చ ల్ా గట్ూగా
అరిచ ర్ల.
“మీకు చెపద ాాం అన్ుకున న న న్న. ఇవాుళ్ళ ఇాంపారెూాంట్ గేమ్ ఉాండిాంద్ి. ఇాంటర్ సూకల్ గేమ్ ఉాంద్ి.
ద్ న్నకోసాం. కాన్న రేప్ట్న్నాంచి వెళ్ు ళ న న్న టటిషన్ కి.” అన్న బత్మాల్డ న్నకి ప్రయత్నాంచ న్ు.


*

*

ఇాంత ల్లప్ప ఇల్ుో ఒచిిాంద్ి. గేటు తీసి కార్ల ల్లప్ల్ పార్క చేసాడు ర్ఘు.
“సరే చెప్పు. ఏాం అన నర్ల మామయాి? ఆతురతగా అడిగిాంద్ి ల్క్ష్ిు.
“ ఏమాంటార్ల. ఈ మెటూ ు ఉాంద్ి చూశావా? ఇాంట్ డయ ర్ ముాందు సరిగు ా మూడయ మెటూ ు. ఇాంకా గుర్లుాంద్ి.
ద్ీన్నకేసి బాిట్ న్ు గట్ూగ కొటాూర్ల.”
ఇాంటోో వాళ్ళు విాంటారేమో అన్న చ ల్ా మెల్ోగా మాటాోడుతున నడు ర్ఘు.
“ముాందు రెాండు సార్లో కొటూ గానే గట్ూగా శబద ాం ఒచిిాంద్ి. ఇాంకా అల్ాగే కొటాూర్ల. రెాండు ముకకల్ెపో య్యాంద్ి.”
ర్ఘు కళ్ుల్లో సన్నట్ నీట్ పొ ర్.
“అాంతే. న న్నన్న అల్ా చూడడాం అద్ే మొదట్ సారి. ఇాంకొకకసారి అల్ా చూడ దుద అన్ుకున న. ఇప్ుట్వ్ర్కు
బాిట్ కాన్న బాల్ కాన్న ముటుూకోల్ేదు.”
ర్ఘుకి ద్ెగుర్గా ఒచిి ర్ఘున్న హతు
ు కుాంద్ి ల్క్ష్ిు.
“సరేల్ే ల్లప్లి వెళ్ద ళాం ప్ద్ .” న్నదరపో తున్న అద్ిుక్ న్న ఎతు
ు కొన్న ల్లప్లి వెళ్ో ళర్ల ఇదద ర్ల.


*
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వెళ్లుసరికి హాల్ ల్ల కూరొిన్న ఉన నడు ర్ాంగారావ్ప. ట్వీల్ల కిక
ీ ెట్ మాిచ్ చూసుున నడు. ల్క్ష్ిుకి గుాండెల్ో ల
ఝల్ుోమన్నాంద్ి. వాళ్ళుదద ర్ ఏాం మాటాోడుకుాంటారో అన్న. అద్ిుక్ న్న ల్లప్ల్ ప్డుకోబటూ డ న్నకి వెళ్ళుాంద్ి.
ర్ఘు న న్న ప్కకన్ కూర్లిన నడు.
“సూకల్ చూసో చ ిాం న న్న. మీకెప్పుడు చెప్ుల్ేదు. థ ాంక్ు న న్న. మీర్ల కాన్న న కిక
ీ ెట్ మాన్నుాంచక పో తే
ఇవాుళ్ అమెరికాల్ల ఈ సేూజిల్ల ఇాంత హాయ్యగా ఉాండేవాడిన్న కాదు.” అన్న టీవీ ఛ న్ల్ మారేిశాడు ర్ఘు.

29

3. ఉద్య ిగాం
ఆద్ివార్ాం మధ ిహనాం. వార్ాం మొతు ాంల్ల ఎకుకవ్ కసూ మర్లో ఒచేిద్ి ఇప్పుడే. సూప్ర్ మారెకట్ జన్ాంతో
కిటకిటల్ాడుతోాంద్ి. పదద పదద కారొురేట్ చెన్ుో సూప్ర్ మారెకటు
ో పటూ కముాందు హైదరాబాద్ ల్ల పటుూకున్న
ష్ాప్ ఇద్ి. ఉన్న న ల్ుగు క ాంటర్లో ముాందు ల్ెన్ు
ో పరిగిపో య్యన్య్య. ప్ద్ేాండో న్నాంచి కృషణ వేణి ఇకకడే ప్న్న
చేసు ుాంద్ి. ప్ప్పుల్ు, ర్వ్ు, పిాండి ఇల్ాాంట్వ్నీన జల్ెో డ ప్టూ డాం, పాికిాంగ్ చెయిడాం, తర్వాత అవ్నీన సర్దడాం,
ష్ాప్ప ఊదవ్టాం, కసూ మర్ో కు సహాయాం చెయిడాం. ఇల్ాాంట్ ప్న్ుల్నీన చేసు ుాండ లి.

ఒక రెాండు న్నమిష్ాల్ు ఖ్ాళీ ద్ రికితే వెళ్ళు ఓన్ర్ తో మాటాోడ లి అన్న ఎదుర్లచూసుుాంద్ి కృషణ వేణి. కషూ ాం మీద
రెాండు న్నముష్ాల్ు కలిుాంచుకొన్న ఓన్ర్ ర్ ాంల్లకి వెళ్ళుాంద్ి.
“ఏాంట్ కృషణ వేణి? అాంత మాంద్ి కసూ మర్లో అకకడ ఉాంటే ఇటటచ ివ్ప?” బిల్ో ్ ముాంద్ేసుకున్న ఓన్ర్ తల్ పకి
ఎతు కుాండ నే అడిగాడు.
“న కు హాఫ్ డే ల్లవ్ కావ్లి సార్.” సమయాం వ్ృథ చెయికుాండ అడిగేసిాంద్ి కృషణ వేణి.
ఇప్పుడు తల్ ఎతు డు.
“అద్ేాంట్. ఆద్ివార్ాం రోజు. ఆరోగిాం బానే ఉాంద్ ?”
“ఉాంద్ి సార్. కాన్న కొాంచాం ప్న్న ఉాంద్ి బయట. తప్ుల్ేదు.”
“సరే. ఎప్పుడూ అడగవ్ప కద్ . ఎద్య అవ్సర్ాం ఉాండే ఉాంటుాంద్ి ల్ే. ఊరికే సరే అన నన్ు అన్న చెప్ుకు వేరే
సాూఫ్ కి. మళ్ళు అాందర్ ఆద్ివార్ాం కావాలి అన్న అడగడాం మొదల్ు పడత ర్ల.”
హముయి అన్ుకుాంటట బయట్కి న్డిచిాంద్ి కృషణ వేణి.
“ఆ ప్ప్పుల్ు సాూక్ న్నాంపేసి వెళ్ళు. అసల్ే న్నన్న ఒకటో త రచకు.” అన్న ముగిాంచ డు మేనేజర్.
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డబల్ ఫ్ాస్టూ గా ప్న్న చెయిడాం మొదల్ు పట్ూాంద్ి కృషణ వేణి. తన్ు అాంత హుష్ార్లగా ఉాండడాం గమన్నాంచిాంద్ి
చాందరకళ్. ఇదద ర్ గత ప్ద్ి సాంవ్తురాల్ న్ుాంచి అకకడే కలిసి ప్న్న చేసు ున నర్ల. కషూ ాం సుఖ్ాం ప్ాంచుకోవ్డాం
అల్వాటు. ద్ న్న వ్ల్ో చన్ువ్ప, సఖ్ిత ఏర్ుడు య్య. ఇదద రిమధ ి ర్హసాిల్ు ల్ేన్ాంతగా.
“ఏాంటే కృష్ాణ? చ ల్ా హుష్ార్లగా చేసు ున నవ్ప ప్న్న.” అడిగిాంద్ి చాందరకళ్.
“మధ ిహనాం న్నాంచి ఇాంట్కి వెళ్ళుపో త అన్న చెపాున్ు ఓన్ర్ గారిక.ి అాందుకే.”
చాందరకళ్ ఇాంకో ప్రశన అడగముాంద్ే ఏాం చేయిబో తుాంద్య కూడ చెపిుాంద్ి.
“మా అబాాయ్య బయట్కి వెళ్ద ళాం అన్న ఖ్చిితాంగా ఒచేియమన నడే. వార్ాం న్నాంచి చెప్ు పన నడు. ఆద్ివార్ాం
రోజే వాడికి కుదుర్లతుాంద్ి.” కృషణ వేణి గొాంతుల్ల ఆన్ాందాం.
“అాంత సుషల్ ఏముాంద్ి?”
“వాడు ఉద్య ిగాంల్ల జాయ్యన్ అయ్యి నెల్ అయ్యాంద్ి కద్ . జీతాం ఒచిిాంద్ి.”
“అవ్పన్ు కద్ . అప్పుడే నెల్ అయ్యపో య్యాంద్ ? జీతాం రాగానే అము కోసమే ఆల్లచిసుున నడు. పాప్ాం
మాంచోడు. ఫరాండ్ు తో వెళ్ుకుాండ .”
“నేన్ు అన న కూడ . ఈసారికి మీ ఫరాండ్ు తో వెళ్ళు న న న అన్న. అసుల్ు విన్డే. ఒకటే ప్టుూ. అద్ి కూడ
ఇవాుళ్ల వెళ్ళుల్ట.”
“న్ువ్పు ఇనేనాండుో ప్డు కషూ ాం చూశాడు కద్ే వాడు. పొ దుదన్ననాంచి రాత్ర ద్ కా వాడికోసమే తపిాంచ వ్ప.
ఇప్పుడు నీ వ్ాంతు. సుఖ్ప్డు.”
కృషణ వేణి కళ్ుల్లో నీళ్ళు. 20 ఏళ్ు జీవితాం గిర్లీన్ కళ్ుముాందు త్రిగిాంద్ి.


*

*

20 ఏళ్ు కిత
ీ ాం ఇకకడికి 5 న్నమిష్ాల్ు కూడ ల్ేన్న బసాూప్ ల్ల సూరాిపేట న్నాంచి ఒక బసుు ఒచిిాంద్ి.
కిష
ీ ణ వేణికి, భర్ు ద్ మోదర్ాం, కొడుకు సాయ్య, సాంచీల్ల ఇర్వ్య్య వేల్ ర్ పాయల్ు, కృషణ వేణి గుాండెల్ో ల ఎనోన
ఆశల్ు, అనీన ఆ బసుుల్లనే హైదరాబాదుకి చేరాయ్య.
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పళ్్ళున్ మొదట్ అయ్యద్ేళ్ళు కృషణ వేణి కాప్పర్ాం సూరాిపేటల్లనే జరిగిాంద్ి. న్ల్ుగుర్ల అన్నదముుల్ ఉముడి
కుటుాంబాంల్ల చిన్నవాడు ద్ మోదర్ాం. అన్నయిల్ు వ్ివ్సాయాం చేసు ార్ల. ఇతన్నన కూడ ర్ముాంటార్ల కాన్న
ఒకరోజు వెళ్ు ల న ల్ుగు రోజుల్ు వెళ్ుడు. ఊరోో చిన్న చిన్న అప్పుల్ు, బాధ్ిత తెలియకుాండ త్ర్గటాం ఇల్ాాంట్
అల్ో రి చిల్ో ర్ ప్న్ుల్ు చేసు ూ ఉాండేవాడు. పళ్ుయ్యన , సాయ్య ప్పట్ూన ఏాం మార్ల్ేదు. తలిో దాండురల్ు ఉన్నాంత
వ్ర్కూ అన్నల్ు భరిాంచ ర్ల. వాళ్ళు పో యాికే భార్ాం అన్నపిాంచిాంద్ి. పగా అప్ుట్కే సాయ్య ప్పటాూడు. ఒక
కుటుాంబాన్నన మన్ాం ఊరికే పో షిసు ున నాం అన్న వాళ్ుకి అన్నపిాంచసాగిాంద్ి. ఈ విషయాం ముాంద్ే ప్సిగట్్ాంద్ి
కృషణ వేణి. అయ్యన ఆమెకి కోప్ాం రాల్ేదు. వాళ్ళు అన్ుకునేద్ి న్నజమే కద్ అన్న మొగుడికి ప్న్న మీద శీదధ
పటూ మన్న బరత్మాల్ేద్ి. కాన్న అతన్ు విన్నపిాంచుకునే వాడు కాదు.

ఇాంటోో ఒక రెాండు మూడు చిన్న గొడవ్ల్ు అయ్యయిసరికి కటుూ బటూ ల్తో బయట్కి వెళ్ళుపో వాలిున్ సిాత్ ఒచిిాంద్ి.
ఊళ్ళు పదద మన్ుషుల్ు కలిసి ద్ మోదర్ాం ఆసిా వ్ద్ిల్ేసుకున్నాందుకు గాన్ు అన్నయిల్ల య్యర్వె వేల్ు
ఇపిుాంచ ర్ల. ద్ మోదర్ాం అద్ే ఉన్న ఊళ్ళునే ఉాంద్ ాం అన నడు. కాన్న కృషణ వేణికే సహాంచల్ేదు. తన్
తలిో గారిల్ో ు విజయవాడల్ల. ఒక తముుడు ఉన నడు. పేర్ల ర్వి. అకకాంటే అభిమాన్ాం. ర్వి అాందరినీ అకకడికి
ర్మున న వెళ్ుల్ేదు. అకకడికి వెళ్ు ల మళ్ళు ద్ మోదర్ాం అనీన వాళ్ు పన్ వ్ద్ిల్ేసి బాధ్ిత ల్ేకుాండ
త్ర్లగుత డు అన్న భయాం. హైదరాబాదు వెళ్ళో ఎల్ాగో అల్ాగ బరతుకుద్ ాం అన్నద్ి. మొగుణిణ ఒపిుాంచిాంద్ి.
పొ దుద త్ర్గకుాండ బసుు ఎకాకర్ల. సిటీల్ల ద్ిగేసరికి ఎకకడ ఉాండ ల్ల తెలియదు. ఎవ్రిన్న అడగాల్ల
తెలియదు. కాన్న సిటీ అనీన అద్ే నేర్లుతుాంద్ి అనే న్ముకాం.



*

*

చాందరకళ్ పిల్వ్డాంతో ఈ ల్లకాంల్లకి ఒచిిాంద్ి. తన్ు కద్ిప్ప్పు పాిక్ చేసేసిాంద్ి. పాికెటో మీద సిూకర్లో వేసి
అాంట్సు ుాంద్ి.
“ఇాంతకి ఎకకడికి వెళ్ు ళన నరే మరి?”

32

“టాిాంక్ బాండ్ ప్కకన్ థియ్యయటర్ ఉాందాంట కద్ , మాంచిద్ి. ఎప్ుట్న్ుాంచో ఉాండే అకకడికి పో వాల్న్న. మన్కి
ఎకకడ కుదుర్లతుాంద్ి. కుద్ిరిన అకకడ ఉాండే రేటో ు మన్ాం భరిాంచల్ేాం. అప్పుడెప్పుడయ న్ువ్పు కూడ
చెపాువ్ప కద్ బాగుాంటుాంద్ి అన్న. అకకడికే తీసుకెళ్ు ళ అన నడు సాయ్య.”
“ఓ ప్రసాద్. పాతద్ే కద్ . మేము చూసే చ ల్ా ఏాండుో ఐతుాంద్ి. అకకడ ఖ్ర్లి పటూ కపో తే సరిపో య్యయ. ఊరికే
చూసి రాకపో య్యన్ుర ఎప్పుడయ్యన .”
“ఎప్పుడూ కుదర్ల్ేదు అాంతే.”
“కాన్న చ ల్ బాగుాంటద్ే. మాల్ అాంటార్ాంట. న కొడుకు చెపిుాండు. ఆ మెటో ు ఉాంటాయ్య చూడు. అవేు పకి
కిాంద్ికి పో తయ్య. ఎసకల్ేటర్ అాంటార్ాంట. అద్ి మొదల్ు అకకడే చూశన. అకకడనే ఎకికన . మసుుాంటద్ి.”
ఎప్ుట్న్ుాంచో కడుప్పల్ల ద్ చుకున్న భయాం మేల్ుకున్నటుూ అన్నపిాంచిాంద్ి కృషణ వేణికి.
“అదాంటే న కు చ ల్ా భయమే. మేము హైదరాబాదుకి ఒచిిన్ కొతు ల్లో మా ఆయన్ తీసుకెళ్ళుర్ల.
కాచిగూడల్ల మహేశురి థియ్యయటర్ కి. అకకడ ఉాండిాంద్ి అద్ి. ఇర్వ్య్యదు ర్ పాయల్ ట్కట
ె ూ ు కొాంటేనే
ఎకకన్నసాు అన నడు వాడు. ఆయన్కీ ఇల్ాాంట్వి అాంటే సర్ద్ కద్ . ఒదద న్న చెప్ు పన న కొన నర్ల ఆయన్. తీరా
ఎకుకద్ ాం అనే సమయాన్నకి న కు చ ల్ భయాం వేసిాంద్ి. వాళ్ుాంత చమటల్ు ప్టాూయ్య. చివ్రికి ఎకకకుాండ
మామూల్ు మెటో మీద వెళ్ళు. చ ల్ా త్టాూర్ల ఆయన్ ద్ న్నకి.”
ఈ మాటల్ు విన్గానే చాందరకళ్ మొఖ్ాంల్ల ఒకకసారిగా న్వ్పు మాయమయ్య కోప్ాం ఒచిిాంద్ి.
“ఉాంటాయ్య అల్ాాంట్ సర్ద్ ల్ు ఉాంటాయ్య. ఇాంకా చ ల్ా సర్ద్ ల్ు ఉాంటాయ్య. ఈసారి ఎన్నన రోజుల్య్యాంద్ి.
మాటాోడిాండ మల్ో ?” అడిగిాంద్ి చాందరకళ్.
“ల్ేద్ే. రెాండేళ్ుయ్యాంద్ి. ఏమో మరి నేన్ు కూడ కన్ుకోకడ న్నకి ప్రయత్నాంచల్ేదు.”
ఇదద రి మధ ి కొాంచాం న్నశశబద ాం.
న్చిల్ేదు కిష
ీ ణ వేణిక.ి అాందుకే తనే మాట మారిిాంద్ి.
“సరే కాన్న. ఆ ఎసకల్ేటర్ ఏాంటో అదాంటే న కు చ ల్ా భయమే. ఇప్పుడు ఎటాో. ఒదద న న విన్దు సాయ్య.
మొాండివాడు వాడు.”
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“ఏాం కాదుల్ేవే. మరచ ప్ల్ెో టటర్ల ద్ నో గా.”
“ఏమో. చీర్ ఇర్లకుకపో తుద్ేమో ద్ ాంటోో. ల్ేకపో తే ఎకేకటప్పుడు, ద్ిగేటప్పుడు ప్డిపో తే అాందర్ చూసాుర్ల.
న కు భయాం బాబు.”
“మరచ చ దసు ాం నీద్ి. సరే చ ల్ా సేప్య్యిాంద్ి. సాూక్ కూడ బానే న్నాంపాము. ఇాంక బయల్ేదర్ల మరి.”
“సరేల్ే. ఉాంటా మరి. ఈ న ల్ుగు పాికెటో మీద ధ్ర్ రాసయ్యి.” అన్న చెపిు మెల్ోగా బయట్కి ఒచేిసిాంద్ి.
ఇాంట్కి వెళ్ు ళన్న కృషణ వేణిన్న ఆల్లచన్ల్ు ముాంచెతు య్య. ద్ మోదర్ాం గురొుచ ిడు. చూసి రెాండేళ్ుయ్యాంద్ి.
కొడుకిక ఉద్య ిగాం ఒచిిాందన్న అతన్నకి చెప్ుల్ేదు. చెపాుల్ా? ఇాంట్కెళ్ళు సాయ్యన్న అడగాలి. ఇాంతకీ ద్ మోదర్ాం
ఎల్ా ఉన నడయ . ఒకక క్షణాం అతన్ు చేసిన్ ప్న్ుల్ు గురొుచ ియ్య.
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కొతు గా హైదరాబాదుల్ల ద్ిగగానే మల్క్ పేటల్ల ఒక చిన్న ఇల్ుో వెతుకొకన్న ద్ిగార్ల. రెాండే గదుల్ు. ఊళ్ళు పదద
ఇాంటోో ఉన్న వాళ్ో కి ఇద్ి ఇబాాంద్ిగానే అన్నపిాంచిాంద్ి. కాన్న తప్ుదు.
ద్ మోదరాన్నకి సహజాంగా కల్ుప్పగోల్ుతన్ాం ఎకుకవ్. తొాందర్గా సేనహాం చెయిడాం అల్వాటు. చుటుూప్కకల్
వాళ్ుతో తుర్గానే సఖ్ిత ఏర్ుడిాంద్ి. వార్ాం త్రిగేసరికి కృషణ వేణి తముుడు ర్వి ఒచ ిడు. కొన్నన రోజుల్ు
ఇకకడే ఉాండి బావ్కి ఏద్య ఒక వాిపార్ాం పట్ూాంచి వెళ్ద ళమనే. ద్ మోదర్ాం తన్ాంతట త న్ు ఆ ప్న్న చెయిడు
అతన్నకి న్ముకాం. రెాండు రోజుల్ు అయాియ్య. ర్వి చుటుూ ప్కకల్ కన్ుకోకవ్డాం మొదల్ు పటాూడు. చిన్న
కిరాణ ష్ాప్ప పటుూకుాంటే బాగుాంటుాంద్ి అన్నపిాంచిాంద్ి అతన్నకి. అదయ్యతే కృషణ వేణి కూడ కూరోివ్చుి.
దమోదరాన్నన కూడ కన్నపటుూకున్నటుూ ఉాంటుాంద్ి. మర్లన డు మెలిోగా ఇద్ే మాట కద్ిలిాంచ డు.
“ఏాంట్ బావ్. ఏమన్ుకుాంటున నర్ల మరి? ఏాం చేద్ద మన్న.?”

34

“మీ అకకనే అడుగు. ఉన్న ఊర్ల ఒద్ిలి ఈ సిటీకి తెచిిాంద్ి కద్ . న మాట విన్కుాండ ” న్నషూ
ూ ర్ాంగా
మాటాోడ డు ద్ మోదర్ాం.
“ఇప్పుడు అవ్నీన అన్ుకొన్న ఏాం ల్ాభాం ల్ెాండి. ఒచేిశార్ల కద్ . ఎద్య ఒకట్ చేసి బతకాలి కద్ . ఇద్ి కొతు
మొదల్ు అన్ుకోాండి.”
“సరే. అద్ేద్య న్ువ్పు చెప్పు మరి. ఉప్న ిసాం ఇవ్ుకుాండ .”
“మీకు ఇషూ ాం ల్ేకుాండే నేన్ు ఏమీ చేయిమన్టాం ల్ేదు బావ్. కాన్న చూసూ
ు ఉాంటే డబుా ఇటేూ కరిగిపో తుాంద్ి.
తర్వాత బాధ్ప్డ లి.” ద్ మోదర్ాం విషయాంల్ల ర్వి ఎప్పుడు ఓపికగా ఉాంటాడు. తన్ అకక మొఖ్ాం చూసి.
“ఈ ప్కికాంటోో ఒకాయన్ ఉాంటాడు. రామారావ్ప. చ ల్ా మాంచివాడు. ఆయన్ ద్ెగుర్ ఒక సీకాం ఉాంద్ి. మన్ాం
ఒక యాభ వేల్ు కటాూలి. తర్వాత ఒక ముగుురిన్న చేరిుాంచ లి. అాంతే నెల్ నెల్ా డబుా ఒచిి ప్డుతుాంద్ి.
మన్మేాం చెయికఖరో ద
ే ు.” కురచిల్ల హాయ్యగా తల్ వెన్కిక వాలిి చెపాుడు ద్ మోదర్ాం
“అవ్నీన న్ముకాండి బావ్. ఏమీ చెయికుాండ ఊరికే డబుా ఎవ్ర్ ఇవ్ుర్ల. అకక ఏమాంటుాంద్ి?”
“మీ అకాక. ఏమాంటద్ి. నేన్ు అన్న డ న్నకి కాదు అాంటద్ి.”
కృషణ వేణి ప్కకనేన మౌన్ాంగా న్నల్బడి విాంటుాంద్ి. ఈ మాటకి ఏమీ అన్బుద్ిధ కాల్ేదు ఆమెకి.
ర్వి ఒకకసారి ఆమెన్న చూశాడు. చెప్పు అన్నటు
ో సగ చేసిాంద్ి.
“అల్ా కాదు బావ్. నేన్ు చుటుూప్కకల్ కన్ుకుకన నన్ు. కృషణ వేణితో మాటాోడ న్ు. ఒక చిన్న కిరాణ కొటుూ
పటుూకుాంటే బాగుాంటుాంద్ి. ఇాంటోో సర్లకుల్కి కూడ ఇబాాంద్ి కూడ ఉాండదు. హో ల్ సేల్ మారెకట్ కూడ
ద్ెగురే. మీర్ల అకకడన్నాంచి తెచుికోవ్చుి. కృషణ వేణి కూడ మీకు సాయాంగా ఉాండ చుి.”
ద్ మోదర్ాం ఏమీ మాటాోడల్ేదు. ఒక న్నటట
ూ ర్లు విడిచి మళ్ళు ర్వియ్యయ మాటాోడ డు.
“ఏమాంటావ్ప బావా. ఆ ప్న్న ఏద్య చూడమాంటావా న్న్ున.”
“మీర్ల మీర్ల మాటాోడుకున నక ఇాంక న్న్ున అడగడాం ఎాందుకు. సరే కాన్నయిాండి.” అన్న అకకడన్నాంచి
వెళ్ళుపో యాడు ద్ మోదర్ాం.
“ఈ ఒకక సహాయాం చేసి పటుూ రా ర్వి. చచిి నీ కడుప్పన్ ప్పడత .”
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“అద్ేాం మాట అకాక. అసల్ు నేన్ు మన్ూరికే ర్మున న కద్ . మీరే రాన్న నర్ల. అకకడయ్యతే మిములిన
కన్నపటుూకొన్న ఉాండ చుి.”
“న్నజమే రా. కాన్న న కు ఇషూ ాం ల్ేదు. అప్పుడు నీ మీద ప్యరిుగా ఆధ ర్ప్డిపో త ాం. ఆయన్కి బాధ్ిత
రావాల్నే కద్ న బాధ్.”
ఆ రోజున్నాంచి ర్వి అద్ే ప్న్నల్ల ప్డిపో యాడు. ఒక చిన్న చోటు చూసి ష్ాప్ప పట్ూాంచ డు. కృషణ వేణి వాళ్ు ద్ెగుర్
ఉన్న డబుా చ ల్దు కాబట్ూ త న్ు ఒక య్యర్వె వేల్ు కలిపాడు. అద్ి అపాు ల్ేక ఊరికే ఇచ ివా అన్న కూడ
అడగల్ేదు ద్ మోదర్ాం.
సర్లకుల్ు అనీన కొన్నచిి. ఏవి ఏ ధ్ర్కు అమాుల్ల చెపిు, బావ్న్న ష్ాప్ప జాగీతుగా చూసో కమన్న, కృషణ వేణిన్న
బావ్న్న చూసో కమన్న మరచ మరచ చెపిు బయల్ేదరాడు.
రోజూ ద్ మోదర్ాంతో పాటు కృషణ వేణి కూడ ష్ాప్పకి వెళ్ళుాంద్ి. ప్న్న నేర్లికుాంద్ి. ష్ాప్ప కూడ మెలిో మెలిోగా
ప్పాంజుకుాంద్ి. కొాంచాం కొాంచాం కూడపటూ డాం కూడ మొదల్ు పటాూర్ల.
సాయ్యన్న సూకల్లో చేరిుాంచ ర్ల.
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న ల్ుగేళ్ు తర్వాత ఒక రోజు. అద్ే ఇాంటోో. అద్ే మన్ుషుల్ు.
“సాయ్య ఎకకడున నడకాక?” అడిగాడు ర్వి.
“ఇకకడెాందుకు అన్న ఆడుకొమున్న బయట్కి ప్ాంపాన్ు రా.” కనీనళ్ళో తుడుచుకుాంటట చెపిుాంద్ి కృషణ వేణి.
“ఇన్నన రోజుల్న్నాంచి న కు ఎాందుకు చెప్ుల్ేదు. కొాంచాం ముాంద్ే చెపేు బాగుాండేద్ి. ఇాంత గొడవ్ అవ్ుకుాండ
చూసుకునేవాడిన్న.”
కృషణ వేణి ఏడుప్ప ఎకుకవ్య్యాంద్ి.
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“న్నన్ున ఏడిపిాంచడ న్నకి కాదకాక. నేనోకిడిన్న ఉన నన్ు. సహాయాం చెయిడ న్నకి అన్న మరిచిపో కు ఎప్పుడెన .
బావేాం చేసు ున నడు.”
“ఇప్పుడే ప్డుకున నర్ల. ద్ెబాల్ు బాగా తగిల్ాయ్య రా. వీప్ప మీద మచిల్ు ప్డు య్య.”
“అసల్ేాం జరిగిాంద్ి. ఎవ్ర్ల వాళ్ళు? కోరోిబట్ూ మాటాోడుకోవాలి గాన్న ఇద్ేాం ప్దధ త్. అడిగేవాళ్ళు
ల్ేర్న్ుకున నరా?”
కాసు ఊపిరి పీల్ుికొన్న కృషణ వేణి చెపిుాంద్ి.
“అాంత న ఖ్ర్ు రా. ఒకాయన్ మాతరాం బాగా ప్రిచయాం. ష్ాప్పకి ఒసూ
ు పో తూ ఉాండేవాడు. వాళ్ుకి మన్
ద్ెగుర్ ప్దుద కూడ ఉాంద్ి. నేన్ూ రోజూ ష్ాప్పకి ఒసూ
ు పో తూ ఉన నన్ు. ఆయన్ బావ్గారికి డబుా ఎప్పుడు
ఇచ ిరో, ఎాంత ఇచ ిరో అసల్ు తెలియనే తెలియదు. మిగిత ముగుుర్ల అప్పుల్ాళ్ళు ఉన నర్న్న కూడ న్నన్న
వాళ్ళు ఆయన్నన ప్టుూకెళ్ళుకే తెలిసిాంద్ి. న కు ఏద్ీ చెప్ుర్ల. గట్ూగా అడిగితే గొడవ్. య్యల్ా తీసకళ్ళు
కొడత ర్న్న తెలిసేు నీకెాందుకు చెప్ున్ు రా. న్ువ్పు కాకుాండ మాకు మాతరాం ఎవ్ర్లన నర్ల. ఈ ఊరికి ఒచ ిక
అతు గారిాంట్తో ప్యరిుగా తెగిపో య్యాంద్ి. అటు వెపన ఇటు వెపన మములిన కాసు కన్నపటుూకు ఉాండేద్ి
న్ువవుకకడివ.ే ”
“అద్ి సరేల్ేవ.ే కాన్న బాగా న్డుసుున్న ష్ాప్ప. అసల్ు అప్పు ఎాందుకు చెయివ్ల్సి ఒచిిాంద్ి. అద్ి కూడ
అల్ాాంట్ మన్ుషుల్ ద్ెగుర్. ఈ మధ్ి న్డవ్టేో ద్ , ల్ేక ఎమన న అవ్సర్ాం ఉాండి చేశారా?”
“అద్ి కూడ ఒక బాధ్రా. ష్ాప్ప బాగానే న్డిచేద్ి. ఒక రెాండు మూడేళ్ళు చేత్ల్ల డబుాల్ు ఆడేసరికి ఆయన్కి
విసుగొచిిన్టుూాంద్ి. న్న్ున కూరోిబట్ూ బయట్కి వెళ్ుడాం మొదల్ు పటాూర్ల. సామాన్ుో అయ్యపో తే నేన్ు
చెపేుద్ న్నన. అవిు తేవ్డ న్నకి కూడ బదధ కాం. ఎాంత మాంద్ి ఎన్నన సార్లో ష్ాప్పకి ఒచిి కావాలిుాంద్ి ల్ేదన్న త్రిగ
వెళ్ళుపో యారో చెప్ుల్ేన్ు. న కు గుాండెల్ో ల పిాండేసిన్టు
ో ాండేద్ి అల్ా జరిగిన్ప్పుడల్ాో. చేజేతుల్ా ల్క్ష్ిున్న త్పిు
ప్ాంప్పతున్నటుూ అన్నపిసు ుాంద్ి.”
“మరి ఈ అపేుాంటీ. ఎాందుకు చేశార్ల తెలియద్ నీకు?”
తెలియదన్నటు
ో తల్ అడు ాంగా ఊపిాంద్ి కృషణ వేణి.
“అద్ేాంటకాక. ఒకక ఇాంటోోనే ఉాంటున నరా అసల్ు మీర్ల?”
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ఈ అలికిడికి ద్ మోదర్ాం ల్ేచిన్టుూన నడు. బయట్కి ఒచిి ర్వి ప్కకన్ కూర్లిన నడు. ఏమీ మాటాోడల్ేదు.
“ఇప్పుడు ఆరోగిాం ఎల్ా ఉాంద్ి బావా.” మెల్ోగా అడిగాడు ర్వి.
“న కేాం అయ్యాందయాి. బానే ఉన నన్ు. సిటీల్ల ఇవ్నీన మామూల్ే. మీ అకేక పదద గొడవ్ చేసి న్నన్ున
పిలిపిాంచిాంద్ి.”
“అద్ేాంట్ బావా. వాళ్్ువ్రో ఇాంట్ మీద్ికి ఒచిి న్నన్ున తీసకళ్ళు కొట్ూ ప్ాంపిసేు అద్ి భయప్డద్ ?”
“ అద్ే చెప్ు పన న. అాంత భయప్డ లిున్ ప్న్న ల్ేదు. న్ువ్పు హాయ్యగా ఊరికి వెళ్ళు.”
“మరి వాళ్ళు రేప్ప మళ్ళు ఒసేు ? అదాంత ఎాందుకు అసల్ు అపుాందుకు చేశావ్ప, ఎాంత చేశావ్ప, అదాంత ఏాం
చేశావ్ప?” కుాండ బదద ల్ు కొట్ూన్టుూ అడిగేశాడు ర్వి.
“ అవ్సర్ాం ఉాంద్ి తీసుకన్నన్యాి. కుటుాంబాన్నన పో షిాంచే బాధ్ిత ల్ేద్ న కు. ఇాంటోోకి ఇవ్న్నన ఎటాో
తెసు ున న అన్ుకున నవ్ప. మీ అకకకి ఖ్ర్లి కాద్ , మీ మేన్ల్ుోడికి ఖ్ర్లి కాద్ ?”
“ద్ న్నకి ష్ాప్ప ఉాంద్ి కద్ బావా. ఇాంకా డబుా అవ్సర్ాం అయ్యతే న్న్ున అడగాలిుాంద్ి. ర డీల్ో ాగా
ఉన్నటుూన నర్ల. వాళ్ునెాందుకు అడగడాం?”
“అద్ెకకడ న్డుసుుాంద్ి. న్డిచిన మన్నాంట్ ఖ్ర్లిల్కి అద్ేo సరిపో తుాంద్ి. అయ్యన అద్ేద్య సర్ద్ కోసాం చేసిాంద్ి
కాదు. వేరే వాిపార్ాం చేద్ద మన్న తీసుకన నన్ు.?”
ర్వికి కోప్ాం ముాంచుకొసుుాంద్ి. కాన్న మొదట్న్ుాంచి అకక కోసాం ద్ మోదర్ాంతో న్నగీహాంగా మాటాోడడాం
అల్వాటు.
“ఏాంటద్ి? ఆ వాిపార్ాం?.”
“సరే చెపేు కాన్న వ్ద్ిల్ేటో ు ల్ేర్ల మీ అకాక తముుళ్ళు. నేన్ు తీసుకాంద్ి అయ్యదు ర్ పాయల్ వ్డీుకి. కాన్న ఈ
సిటీల్ల చ ల్ా మాంద్ి ఇాంకా ఎకుకవ్ వ్డీుకి తీసుకనే వాళ్ళు ఉన నర్ల. వీళ్ు ద్ెగుర్ తీసో కన్న వాళ్ుకి ఇవ్ుడమే
మన్ాం చేసేద్ి. ప్న్న తకుకవ్. ల్ాభాం ఎకుకవ్. సాంవ్తుర్ాం న్ుాంచీ చేసు ున నన్ు. ఈసారే కాసు ఇబాాంద్ి
ఒచిిాంద్ి.”
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ఆ మాట వినేసరికి ఇదద రికీ మత్ పో య్యాంద్ి. కృషణ వేణి నోర్ల తెరిచిాంద్ి. ఒకక మాట తన్తో చెప్పుాంటే ఇద్ెాంత
పిచిి ప్నో భర్ు కి చెపేుద్ న్నన కద్ అన్ుకుాంద్ి. అాందుకే చెప్ుల్ేదు అన్న ఆమెకి అర్ధాం అయ్యిాంద్ి.
“ఎాంత ప్న్న చేశావ్ప బావ్. ఎవ్ర్య్యన అల్ాాంట్ వాిపార్ాం చేసు ారా? ప్ద్ి ర్ పాయల్ు వ్డీుకి ఒప్పుకునేవాడు
అసల్ు త్రిగి కడత డ ? కటూ కపో తే మన్ాం అప్పుల్లో మున్నగిపో మా?”
“రెాండేళ్ున్ుాంచి చేసు ున నన్ు. ఇప్పుడేద్య కాసు ఇబాాంద్ి అయ్యాందన్న వాిపార్మే తప్ుాంటే ఎల్ా?”
“సరేమరి రెాండేళ్ున్ుాంచీ చేసేు ఇప్పుడు అప్పుల్ు ఎాందుకు అయాియ్య. సాంపాద్ిాంచల్ేద్ ఇన నళ్ళు?” గొాంతు
పాంచ డు ర్వి.
“ఈసారి నేన్ు అప్పు ఇచిిన్ ఇదద రిల్ల ఒకడు చచ ిడు. ఇాంకొకడు ఊర్ల వ్ద్ిలి పారిపో యాడు.” చ వ్ప
కబుర్ల చల్ో గా చెపాుడు ద్ మోదర్ాం.
కృషణ వేణి గట్ూగా ఏడవ్డాం మొదల్ు పట్ూాంద్ి.
“ఇప్పుడేాం చేసు ావ్ప మరి?” తన్ు సహాయాం చెయిడ న్నకి సిదధాంగా ఉన న. ఊరికే ఒప్పుకోకబుద్ిద కాల్ేదు
ర్వికి.
“చూద్ద ాం. న ద్ెగురెైతే ల్ేవ్న్న చెపు ాన్ు. ఏాం చేసు ార్ల తల్ తీసి మొల్ేసు ారా.”
ద్ మోదర్ాం ధెర్ిాం చూసి ర్వికి ఆశిర్ిాం వేసిాంద్ి. ఒక భార్ి ఉాంద్ి. అయ్యద్ేళ్ు కొడుకు ఉన నడు. ఇాంత
బాధ్ిత ల్ేకుాండ ఈ మన్నషి ఎల్ా ఉాండగల్డు. ఉన న అతన్నతో తన్ అకక ఎల్ా కాప్పర్ాం చేసు ుాంద్ి
ఇన నళ్ున్ుాంచీ.
అద్ే కోప్ాంల్ల ల్ేచ డు.
“సరే మరి మీ వాిపార్ాం మీర్ల చూసో కాండి.” అన్న ల్ేచి గబగబా బయట్కి వెళ్ళుడు.
ఆ వెాంటనే కృషణ వేణి వెళ్ళుాంద్ి.
“ఒరేయ్ తముుడు. ఇద్ కక సహాయాం చేసి పటూ రా. ఆయన్ న మాట విన్ర్ల. ఈ గాండాం మాతరాం గటూ కికాంచు.
ఆయన్నన ఎప్పుడు తీసకళ్ళు ఏాం చేసు ారో అన్న నేన్ు ఛసూ
ు బతుకుతున నన్ు.” అన్న ర్వి చేతుల్ు ప్టుూకుాంద్ి.
ఆమె కళ్ుల్లోన్ుాంచీ నీళ్ళు ధ ర్గా కారిపో తున నయ్య.
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అకకడే ఉన్న సాయ్య ఇద్ి చూశాడు. ర్వి కాన్న, కృషణ వేణి కాన్న అద్ి ప్ట్ూాంచుకునే ప్రిసా త్
ి ల్ల ల్ేర్ల.
“సరే అకాక. నీ కోసాం.” అన్న మళ్ళు ల్లప్లి వెళ్ళుడు.
బావ్ ప్కకన్ కూర్లిన నడు.
“ఏమవ్పతే అద్ి అవ్పుద్ిద అన్న న్ువ్పు ఉన్నాంత ధెర్ిాంగా ఉాండగల్వ్ప, మేము ఉాండల్ేకపో తున నాం బావా.
చెప్పు. ఇప్పుడు ఈ పీడ పో వాల్ాంటే ఎాంత కటాూలి వాళ్ుకి.” అన్న అన్ున్యాంగా అడిగాడు.
“న్నన్ున నేన్ు అడగల్ేద్య య్ బావ్. మీ ఊర్ల వెళ్ళు హాయ్యగా నీ ప్న్న న్ువ్పు చేసుకో.” న్వ్పుతూ అన నడు
ద్ మోదర్ాం.
ర్వి న్నటట
ూ రాిడు.
“అబేా. న్ువ్పు అడగల్ేదు బావా. న కే డబాకుకవ్య్యి ఇసుున న. చెప్పు ఎాంత కటాూలి.”
“ఒక రెాండు ల్క్షల్ు మల్ో యికి. ల్క్ష్ా యాభ గణేష్ కి. ఒక న్ల్భ వేల్ు సిాంగ్ కి.” అప్ుట్నాంచి చెపాులి
అన్ుకున్న జాాప్కాం పటుూకున్నటుూ టకటకా చెపేుశాడు.
“మరి ఒచేివి ఎన్నన ఉన నయ్య ద్ీాంటోో?”
“అవ్నీన కల్ుప్పకునే చెపాునోయ్. ఇప్పుడు తగిున్ డబుా ఇద్ి. అప్పు ఇద్ి. ఇద్ి కటేూసేు న్న్ున ముటుూకునే
ధెర్ిాం ఎవ్ుడికీ ల్ేదు.”
ర్వి నోర్ల తెరిచ డు. ఇాంటోో తెలియకుాండ ఇాంత అప్పు ఎల్ా చేశాడు. ఒక మాట గట్ూగా అన్డ న్నకి కూడ
ల్ేదు. బావ్గార్ల మరి.
ఒకకసారి కృషణ వేణిన్న చూశాడు. శకిు కూడగటుూకున నడు. చెప్ుబో య్యయద్ి వాళ్ుకు న్చిదన్న తెల్ుసు.
“చూడకాక. నీకు న్చిిన నీకు న్చికపో య్యన నేన్ు చెపేుద్ి ఇద్ే. ఆ డబాాంత నేన్ు కడత . బావ్ చేత్కి
ఇవ్ున్ు. ఆ అప్పుల్ వాళ్ున్ు పిలిచి నేన్ు సుయాంగా కడత . ఈ ష్ాప్ప మూసయిాండి. మీ వాల్కాం చూసేు
అాందుల్ల సర్లకుల్ు కూడ ఏమీ మిగిలిిన్టుూ ల్ేదు. న తోపాటు మన్ూరికి వ్చెియిాండి. అకకడ బావ్కి ఒక
ఉద్య ిగాం చూసాు. మాంచిద్ే. సాయ్యన్న సూిల్లో చేరిుసాు. వాడు జీవిత ాంతాం ఎాంత చదువ్పత న్ాంటే అాంత నేనే
చద్ివిసాు. ఇద్ే చెప్ు పన న బావా. ఈ షర్తుల్ు అన్ననట్కీ ఒప్పుకుాంటేనే నేన్ు డబుా ఇచేిద్ి. నేన్ు సానన్ాం
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చేసి గాంటల్ల బసుు ఉాంద్ి. ద్ న్నకి వెళ్ళుపో త న్ు. అాంత ల్లప్ల్ మీ న్నర్ణయాం చెప్ుాండి.” అన్న ల్ేచి వెళ్ు త
ప్కకనే ఉన్న సాయ్య తల్ న్నముర్లతూ వెళ్ళుపో యాడు. అతన్న గొాంతుల్ల కోప్ాంకన న బాధే ధ్ున్నాంచిాంద్ి
కృషణ వేణికి.
ర్వి సానన్ాం చేసు ున్నాంత సేప్ప ఎవ్ుర్ ఏమీ మాటాోడల్ేదు. ద్ మోదర్ాం పేప్ర్ తీసి చదువ్పతున నడు.
కృషణ వేణి ఏడుసూ
ు సాయ్యన్న అన నన్నకి పిలిచిాంద్ి.
ర్వి తయార్య్యి సాంచి తీశాడు. కృషణ వేణి కళ్ుల్లోకి చూసేు తన్ు కరిగిపో త డు. అద్ి ఆమెకి మాంచిద్ి కాదన్న
అతన్నకి తెల్ుసు. అాందుకే బావ్న్న అడిగాడు.
“నేన్ు వెళ్ు ళన న బావా. ఏాం న్నర్ణయ్యాంచుకున నర్ల మరి ఇదద ర్ ?” అకకన్న కూడ కలిపిన్టుూ అడిగాడు.
“అద్ి న్నర్ణయ్యాంచేద్ేాంట్? న ల్ుగు ర్ పాయల్కోసాం ఎవ్డికిాంద్ ఊడిగాం చేసే అవ్సర్ాం ల్ేదు న కు. ఇల్ో రికాం
వెళ్లు అవ్సర్ాం అాంతకాంటే ల్ేదు.” అన నడు.
కృషణ వేణికి చెప్ుకుాండ నే వెళ్ళుపో యాడు.

న్ల్ుగు రోజుల్ు గడిచ య్య. కృషణ వేణి భయాం భయాంగా ఉాంద్ి. ఒకకసారి ర్వికి ఫ్ో న్ చేద్ద ాం అన్ుకుాంద్ి. కాన్న
అల్ాాంట్ద్ేమీ చెయ్యిదద న్న ద్ మోదర్ాం చెపాుడు.
ఇాంకో రెాండు రోజుల్ు ఆగి ఒకతన్ు ఒచ ిడు. ర్వి ప్ాంపిాంచ డు అన్న చెపిు అణ పసల్తో సహా మొతు ాం డబుా
ద్ మోదర్ాం చేతుల్లో పో సి వెళ్ళుపో యాడు. కృషణ వేణి ఆన్ాందాంగా తన్ తముుడిన్న పో గిాండిాంద్ి. తన్ ఊరికి
ఒకసారి వెళ్ళో వ్ద్ద ాం అాంద్ి. ద్ మోదర్ాం ఒప్పుకోక ఆగిపో యార్ల. ఒక సారి ఫ్ో న్ చేసి మాటాోడమాంద్ి. అతన్ు
ససేమిరా అన నడు.
గతిాంతర్ాం ల్ేక కృషణ వేణే అతన్నకి తెలియకుాండ తముుడికి ఫ్ో న్ చేసిాంద్ి. తన్న్న ఊర్ల వ్చెియిమన నడు.
ఆమె ఒచేిసేు బావ్ కూడ కొన్నన రోజుల్కి ఒసాుడన్న అతన్నకి తెల్ుసు. కాన్న అాందుకు ఆమె రాన్న్నద్ి.
సాయ్యతో కాసేప్ప మాటాోడి పటేూశాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ు మధ్ి అాంతకు ముాందున్న బాంధ్ాం కాసు
ప్ల్ుచబడిాంద్ి. రాకపో కల్ు ఆగిపో యాయ్య. మాటల్ు కూడ తగాుయ్య. డబుా ఇచ ిడన్న పొ గర్ల వ్ల్ేో ర్వి
మాటాోడడాం మానేసాడన్న ద్ మోదర్ాం కొాందరితో చెపాుడు.
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మరో అయ్యద్ేళ్ు తర్వాత మళ్ళు అద్ే ఇల్ుో, అవే మన్ుషుల్ు.
ర్వి అప్పుడే ఒచ ిడు. అయ్యద్ేళ్ు తర్వాత అద్ే ఆ ఇాంట్కి రావ్టాం. అప్పుడు జరిగిన్ సాంఘటన్ల్ు, ఆ
తర్వాత కొన్నన కలిపి రెాండు కుటుాంబాల్కి మాటల్ు ద్ ద్ ప్ప ఆగిపో యాయ్య. అద్ే ఇల్ుో. కాన్న ఇప్పుడు చ ల్ా
కళ్ తపిుాంద్ి. అయ్యద్ేళ్ు తర్వాతే అయ్యన కృషణ వేణిన్న చూసేు ఇర్వ్య్యయిళ్ళు అయ్యన్టుూాంద్ి. అప్పుడే
ముసలితన్ాం ఒచేిసిాంద్ అన్నటుూాంద్ి. ఒకక క్షణాం గుాండెల్ో ల కల్ుకుకమాంద్ి. పగా రెాండు రోజుల్న్ుాంచీ
ఎదుసుున్నటుూాంద్ి. మొఖ్ాం అాంత పీకుకపో య్య, జుటుూ రేగిపో య్య ఉాంద్ి. తన్ కళ్ున్ుాండి నీళ్ళు
ఎప్పుడ చ ియ్య కూడ గమన్నాంచల్ేదు ర్వి. ఒచేి ముాందు ముభావ్ాంగా ఉాండి, అవ్సర్మెైన్ ప్న్న చూసొ కన్న
వెళ్ళుపో ద్ ాం అన్ుకున్నవాడు అదాంత మరిచిపో యాడు. కృషణ వేణిన్న ద్ెగుర్ తీసుకన నడు.
“ఏాంటకాక ఇద్ి. ఇల్ా అయ్యపో యావేాంట్? అసల్ు ఇదాంత జర్లగుతుాంటే చెపొ ుచుి కద్ . నేనేాం
చచ ిన్న్ుకున నవా? చెప్పు. అసల్ు ఎమన న త్న నవా మొన్నట్న్ుాంచి?”
కృషణ వేణి ఏాం మాటాోడల్ేదు.
అటు ఇటు చూశాడు. సాయ్య టీవీ ముాందు కూర్లిన నడు. ర్విన్న చూసి ద్ెగురికి ఒచ ిడు.
“సాయ్య... బాగున నవా రా?” అన్న సాయ్యన్న ద్ెగుర్కి తీసుకన నడు.
“ఏమెైయ్యన త్న నవా సాయ్య.?”
“ల్ేదు మామయాి” . చిన్నప్పుడు ఎప్పుడయ మామయిన్న చూసిన్ జాాప్కాం ఉాంద్ి వాడికి.
“ఇాంద. ఈ డబుా తీసో కన్న ఇడిో , ద్య స హాయ్యగా త్న్నరా. వ్చేిటప్పుడు అముకు కూడ తీసొ కన్న రా. సరేన ?”
అన్న డబిాచిి ప్ాంపిాంచ డు.
కృషణ వేణి ప్కకన్ కూర్లిన నడు. కన్కదుర్ు గుడి న్ుాంచి తెచిిన్ ప్రసాదాం తీసి బ టుూ పటాూడు.
ఎకకడ మొదల్ు పటాూల్ల అర్ధాం కాల్ేదు. కాన్న తప్ుదు.
“చెప్ుకాక. ఇాంత జర్లగుతుాంటే న కు చెప్ుల్ేద్ేాందుకు?”
కృషణ వేణి కళ్ళు తుడుచుకుాంద్ి.
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“ఏాం చెప్ుమాంటావ్ప రా. అప్పుడు నీ ద్ెగుర్ డబుా తీసుకున్నాందుకే సగాం చచ ిన్ు. ఇాంకోసారి న్నన్ున
ఇబాాంద్ి పటాూల్న్ుకోల్ేదు.”
“పిచిిద్ న్నల్ా మాటాోడకు. డబిాచ ిన్ు అన్న నేన్ు ఎప్పుడయ్యన అన నన ? అసల్ు ఆ మాట ఎతు న ? ర్కు
సాంబాంధ్ాం అకాక. ఇల్ాాంటప్పుడు కూడ ఆదుకోకుాంటే ఇాంకెాందుకు?”
కృషణ వేణి ఏమీ సమాధ న్ాం చెప్ుల్ేదు.
“సరే చెప్పు. బావ్కి ఏమయ్యాంద్ి ఎాందుకు ఇల్ా చేసు ున నడు?”
“అాంత న ఖ్ర్ు రా. ఏద్య దుర్లుహూర్ు ాంల్ల ప్పటుూాంటాన్ు. ల్ేద్ ప్యర్ు జన్ుల్ల ఏద్య పాప్ాం చేసుాంటాన్ు.”
“చేసిాంద్ి బావ్ అయ్యతే న్నన్ున న్ువ్పు ఎాందుకు అన్ుకుాంటావ్ప. సరే అసల్ు ఏమయ్యాంద్య చెప్పు. ఇప్పుడేాం
చెయాిల్ల అల్లచిద్ద ాం.”

కృషణ వేణి కొాంగుతో కళ్ళు తుడుచుకుాంద్ి.
“పో య్యన్సారి న్ువ్పు డబుా ప్ాంపిన క కొన్నన రోజుల్ు బాగానే గడిచిాంద్ి. ఒక సాంవ్తుర్ాం ద్ కా. ష్ాప్పన్న
కషూ ప్డి మళ్ళు కాసు న్నల్బటాూాం. ఆయన్కి తెలిసి కొాంత తెలియకుాండ కొాంత నీకు ఇవాుల్న్న డబుా కూడ
ద్ చడాం మొదల్య్యిాంద్ి. ఇప్ుట్కయ్యన మా కష్ాూల్ు తీర్లతున నయన్న, ఆయన్ త్న్నగా ఉాంటున నర్న్న
సాంతోషిాంచ న్ు. కాన్న ల్లల్లప్ల్ గుబుల్ుగా ఉాండేద్ి. అల్వాటు ల్ేన్న సుఖ్ాం కద్ .
కొన్నన రోజుల్కి నేన్ు అన్ుకున్నద్ే న్నజాం అయ్యాంద్ి. ఆ అప్పుల్ాళ్ళు మళ్ళు ఒచ ిర్ల. కన్ుకుకాంటే తెలిసిాంద్ి
కద్ న్ువిుచిిన్ డబుా మొతు ాం ఆయన్ వాళ్ో కి కటూ ల్ేదాంట. ఎాంతో కొాంత కట్ూ మిగిత ద్ి మెల్ో మెల్ోగా ష్ాప్ప
న్నల్బడు క కడత న్ు అన్న చెపాుర్ాంట. వాళ్ళు కూడ అప్పుడప్పుడు కన్ుకుకాంటటనే ఉన నర్ాంట.
ఈయనేమో ఇప్పుడిసు ా అప్పుడిసు ా అన్న బాండి ల్ాకొకచ ిర్ల.

ఆ గొడవ్ పరిగి పరిగి ఒకరోజు వాళ్ుాంత ఒచిి మా ద్ెగుర్ ఉన్నదాంత ల్ాకుకపొ యాిర్ల. ద్ చుకున్న
డబుాతో వేసిన్ చీటీల్ు, ష్ాప్పల్ల సామాన్ుో మొతు ాం. ఆయన్తో ఘర్ాణ కూడ ప్డు ర్ల. ఆ మర్లసట్రోజు
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ఆయన్ నీకు ఫ్ో న్ చేసి ఇల్ా జరిగిాంద్ి అన్న చెప్ుమన నర్ల. కాన్న నేన్ు చెయిన్నవ్ుల్ేదు. ద్ న్నకే పదద గొడవ్
పటుూకున నర్ల. ఇాంటోోాంచి బయట్కి వెళ్ళుపో యార్ల. ఓ నెల్ో ాళ్ళు ఎకకడికెళ్ళురో తెలియదు.

నేన్ు వాడు ఎటాో గడిపామో మాకే తెల్ుసు. ఒకకద్ నేన రాతురళ్ళు ఎడేిద్ న్నన. ఇాంటోో త్ాండి గిాంజల్కు కూడ
కషూ ాం అయ్యపొ య్యాంద్ి. ఇక చేసేద్ేాంల్ేక ఈ ప్కికాంటోో ఒకావిడ చెపేు ఓ సూప్ర్ మారెకటోో ప్న్న చెయిటాన్నకి
కుదుర్లకున నన్ు. ప్ప్పుల్ు అవీు శుభరాం చేసి పాిక్ చెయాిలి. సాయ్య చిన్న పిల్ోవాడు. సూకల్ు న్ుాంచి
ఒచిి ఒకకడే ఉాంటాడు. అద్య బాధ్.
నెల్ో ాళ్ుకు ఆయన్ ఒకసారి ఫ్ో న్ చేశార్ల. ఎకకడున నరో చెప్ుల్ేదు కాన్న ఇాంట్కి రావవచ ి అప్పుల్వాళ్ళు
ఒసుున నరా అన్న అడిగార్ల. ల్ేదన్న చెపాున్ు. రెాండు మూడు రోజల్కు ఒచ ిర్ల.

ఒచిిన్రోజు న్ుాంచి ఇాంటోో గొడవ్. ఆయన్ ఏ ఉద్య ిగాం చెయిన్న్న, వాిపార్ాం చేసు ాన్న్న. నీ పేర్ల త్యిల్ేదు
కాన్న న్నన్ున నేన్ు అడగాల్నే ఆయన్ అభిపారయo. నేన్ూ మొాండిగానే ఉన నన్ు. ఇక చేసేద్ేాంల్ేక ఆయన్
కూడ మా సూప్ర్ మారెకట్ ప్కకన్ ఉన్న మెడికల్ సోూ ర్ ల్ల ప్న్నకి కుద్ిరార్ల.

కొన్నన రోజుల్ు ఉాండి, ప్న్న నేర్లికొన్న, ఎవ్రితోనెన పార్ూన్రిాప్ ల్ల మన్మే ఒక ష్ాప్ప పటుూకుాంద్ ాం అన్న న కు
చెపాుర్ల. నేన్ు అవేవి ప్ట్ూాంచుకోల్ేదు. ఆయన్ ఏద్య ఒక ప్న్న చెయిడమే న కు కావాలిుాంద్ి. ఆయన్
న కిచేి డబుాతోనే ఇల్ుో న్డిపి నేన్ు సాంపాద్ిాంచిన్ ద్ న్నతో ఒక చీటీ వేశాన్ు.

ఏద్య ఒక ద్ రిన్ ప్డు ాం అన్ుకునేసరికి మళ్ళు మొనేన ఆయన్ బుర్ీల్ల ఏాం ప్పట్ూాంద్య ఏమో. ఈ ప్న్న చేశార్ల.
న చీటీ డబుా కూడ ప్టుూకుపో యార్ల.” అన్న ఆపేసిాంద్ి కృషణ వేణి.
ర్వి మౌన్ాంగా కూర్లిన్న విన నడు. అతన్న కోప్ాం మాతరాం అతన్న కళ్ుల్లో కన్నపిసు ుాంద్ి.
“అసల్ు ఆ అమాుయ్య ఎవ్రో నీకు తెల్ుసా మరి?” కథ ఇాంకా ప్యరిు అవ్ల్ేదు కద్ అన్నటుూ అడిగాడు ర్వి.
“ఎవ్రో ముదర్షూ ాంద్ి. ఆయన్ తోటే ఆ మెడికల్ ష్ాప్పల్ల ప్న్న చేసు ుాంద్ి.”
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“వాళ్ళుదద రి మధ ి ప్రిచయాం ఉన్నటుూ నీకు తెలియద్ ?”
“అసుల్ు తెలియదు రా. న కు అన్ుమాన్మే రాల్ేదు. మామూల్ుగానే ష్ాప్పకి వెళ్ళో వ్సుుాండేవార్ల.అద్ేo
మాయ చేసిాంద్య ఎప్పుడు వ్ల్లో వేసుకుాంద్య . ఇల్ా న్న్ున, వాడిన్న ఒద్ిలిపట్ూ వెళ్ళుపో యార్ల.”
“ఇాంత జరిగాక ఈ మాట అాంటున నన్న్న ఏమీ అన్ుకోకకాక. మన్ బాంగార్ాం మాంచిద్ి కాన్ప్పుడు ప్రాయ్య
వాళ్ున్న అన్ుకొన్న ఏమీ ప్రయ్యజన్ాం ల్ేదు. అద్ెవ్రో ల్ేచిపో ద్ ాం అన్నద్ే అన్ుకో, ఈయన్కి ఉాండ ద్ద ?
ఇప్పుడు సాయ్య కూడ చిన్నపిల్ోవాడేo కాదు. వాడికీ రేప్ప ఇవ్న్నన గుర్లుాంటాయ్య. పదద యాిక వాడు తాండిన్న
ర
గ ర్వ్ాంగా చూడగల్డ ?”
కొాంచాం ప్చిిగా మాటాోడిన్ాందుకు ర్వికి సిగు ుగా అన్నపిాంచిాంద్ి.
ఈ ప్రశనల్కి కృషణ వేణి ద్ెగుర్ సమాధ న్ాం ల్ేకుాండ పో య్యాంద్ి. ఏడుప్ప తప్ు.
“ఇాంతకీ వెళ్లుటప్పుడు ఏాం తీసకళ్ళుడు?”
“మా చీటీ ఎత్ు మొతు ాం డబుా తీసకళ్ళుర్ల. వాళ్ు ష్ాప్ప ఓన్ర్ ద్ెగుర్ ప్న్న ఉాందన్న చెపిు ఒక ఇర్వ్య్య వేల్ు
అప్పు చేశార్ాంట. ఆయన్కి కూడ తెలియదు ఇాంత జర్లగుతుాంద్ి ఆయన్ ష్ాప్పల్లనే అన్న.”
“ఎకకడికి వెళ్ళురో ఏాంటో తెలిసిాంద్ ?”
“ల్ేదు. అసుల్ు తెలియదు.”
“సరే. నేన్ు కన్ుకుకాంటాన్ు. అసల్ు ఆ అమాుయ్య ఎవ్రో ఏాంటో కన్ుకుకాంటే ఎకకడికి వెళ్ళు ఉాంటారో అర్ధాం
అవ్పతుాంద్ి.”
“అద్ేద్య తెల్ుసుకోరా. చచిి నీ కడుప్పన్ ప్పడత న్ు. న్ల్ుగురి మధ్ిల్ల తల్ ఎతు
ు కోల్ేకున నన్ు. అాందర్
ద్ీన్న గురిాంచే అడుగుతున నర్ల. మొగుడు ఒద్ిల్ేసి వెళ్ళుపో యాడు అాంటే ఎాంత చుల్కన్.”
ఒక వార్ాం రోజుల్ు ర్వి హైదరాబాదుల్లనే ఉన నడు. ఆ అమాుయ్య వాళ్ు గురిాంచి వాకబు చెయిడాం. ఎవ్రినో
కన్ుకోకవ్డాం వాళ్ళు ఎకకడయ ఉన నర్న్న చెబితే అకకడికి వెళ్ుడాం. ఇద్ే ప్న్న. కాన్న ద్ ర్కల్ేదు.
ఇక తన్కి కూడ విసుగు ప్పట్ూాంద్ి. విజయవాడల్ల తన్ ప్న్ుల్ు కూడ ఆగిపో యాయ్య. కాసు గాలి
మార్లతుాంద్ి అన్న చెపిు కిష
ీ ణ వేణిన్న, సాయ్యన్న తీసొ కన్న ఊర్ల బయల్ుద్ేరాడు.
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విజయవాడల్ల ఒక మూడు న ల్ుగు నెల్ల్ు ఉన నర్ల కృషణ వేణి వాళ్ళు. అకకడ ర్వి భార్ి, పిల్ోల్ు అాందర్ల
బాగానే ఉన నర్ల కాన్న కృషణ వేణికే ఇబాాంద్ిగా, అవ్మాన్ాంగా ఉాండేద్ి. వాళ్ు కాప్పర్ాంల్ల తన్ు ఒక బర్లవ్పగా
అన్నపిాంచిాంద్ి. మళ్ళు హైదరాబాదు ఒచేిసి అద్ే ఉద్య ిగాం చేద్ద ాం అన్ుకుాంద్ి. కాన్న మొగ తోడు ల్ేకుాండ
ఒకకతే ఎల్ా ఉాండడాం అనే సాంద్ేహాం పీడిసు ుాంద్ి.
ఒకసారి కొాండ మీద్ికి వెళ్ళు అమువారి దర్శన్ాం చేసుకొన్న వెళ్ళుపో ద్ o అన్న సాయ్యన్న తీసుకొన్న వెళ్ళుాంద్ి. తన్
జీవితాం, తన్ కొడుకు జీవితాం బాగుాండ ల్న్న మన్సూ్రిుగా కోర్లకుాంద్ి.
ఇాంట్కొచిి చూసేసరిక.ి ర్వి, ద్ మోదర్ాం ఎదురెదుర్లగా కూర్లిన నర్ల. చూడగానే కృషణ వేణి మన్సుల్ల
పిడుగు ప్ద్ిన్టూ య్యిాంద్ి. అతన్న కళ్ుల్లోకి చూడల్ేకపో య్యాంద్ి. ల్లప్లికి వెళ్ళు తల్ుప్ప చ టున్ుాంచి
చూసిాంద్ి.
“ఏాం కృషణ వేణి బాగున నవా?” ద్ మోదర్ాం ప్ల్ుకరిాంచ డు.
ఆమెకి ఏమీ మాటాోడబుద్ిధ కాల్ేదు. అల్ాగే మౌన్ాంగా ఉాండిపో య్యాంద్ి.
అతన్ు ఇాంకో అయ్యదు న్నముష్ాల్ు ర్వితో మాటాోడి వెళ్ళుపో యాడు.
తర్వాత ర్వి కృషణ వేణి గద్ిల్లకి ఒచ ిడు.
“బావ్ మళ్ళు ఇాంట్కి ఒసాున్ు అాంటున నడకాక. న్ువేుమాంటావ్?”
“ఆమె ఏమయ్యాంద్ి?”
“ఏమో. వాళ్ళుదద రికి ప్డటేో దాంట. ఆవిడ వెళ్ళుపో య్యాందoట. మోసపో యాన్ు, డబాాంత తీసుకుాంద్ి, అద్ీ ఇద్ీ
అాంటున నడు. ఇక ఆమెతో మాతరాం అతన్నకి సాంబాంధ్ాం ఉాండదట. అద్ి మాతరo చెప్ు పన నడు.”
“ఒకక మాట న్నజాం చెప్పు ర్వి, పొ ర్పాటు చేశాన్ు అనే ప్శాితు ప్ాం ఆయన్ల్ల ఏమయ్యన కన్ప్డిాంద్
నీకు?”
ఒకక సకన్ు ఆల్లచిాంచ డు ర్వి.
“ప్ి”
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“మరేమాంటావ్ అకాక? ఒకకట్ మాతరాం చెప్ు పన నన్ు విన్ు. న కు న్ువ్పు ఎప్ుట్కి బర్లవ్ప కాదు. సాయ్యన్న
కూడ చద్ివిసాు. ఆ బాధ్ిత న ద్ి. వాడికి ఉద్య ిగమో వాిపార్మో ఏద్య ఒక మార్ు ాం చూపిసు ా. ఇక నీ ఇషూ ాం.
బాగా ఆల్లచిాంచుకో. తొాందరేాం ల్ేదు” అన్న వెళ్ళుపో యాడు.

ఒక రెాండు న్నమిష్ాల్ు ఆగి మళ్ళు ఒచ ిడు ర్వి.
“నీకు ఒక మాట చెపాులి అకాక. ఈ విషయo వ్ల్ో నీ న్నర్ణయాంప ప్రభావ్ాం ఉoటుాంద్ేమో అన్న చెప్ు పన న కాన్న
న్ువ్పు వెళ్ు ళన్ాంటే న కు మాతరాం అభిాంతర్ాం ల్ేదు. బర్లవ్య కాదు.”
“చెప్ురా. న కోసాం ఇాంత చేసు ున నవ్ప. న తో చెప్ుడ న్నకి ఏాంట్. ఆయన్ ఇాంకా ఏమయ్యన అన నరా?”
“అన నడు. ఆవిడ తన్ జీవితాం బావ్ వ్ల్ో పాడయ్యపో య్యాంద్ి, ఇక ఎల్ా బతకాలి అాంటుాందoట. అాందుకోసాం
అన్న ఒక యాభయ్య వేల్ు అడుగుతుాందట. ల్ేకపో తే పో ల్లస్ట కేసు పడత న్ు అన్న బద్ిరిసు ుాందట”
“అయ్యతే” కృషణ వేణికి తర్వాత ఒచేి మాట అర్ధాం అయ్యాంద్ి. ఆయ్యన ఆప్పకోల్ేక అడిగిాంద్ి.
“అయ్యతే ఆ డబుా న్నన్ున ఇవ్ుమాంటున నరా?”
“అవ్పన్ు.”
“ఒకవేళ్ ఇవ్ుకపో తే న్న్ున తీసుకెళ్ున్ు అాంటున నరా?”
“ఇాంచు మిాంచుగా.”
కాన్న డబుా గురిాంచి ఆల్లచిాంచొదదన్న, తన్కు వెళ్ళులి అన్నపిసేు వెళ్ుమన్న చెపిు వెళ్ళుపో యాడు ర్వి.
కృషణ వేణికి చ ల్ా తకుకవ్గా, హీన్ాంగా అన్నపిాంచిాంద్ి ద్ మోదర్ాం ప్రవ్ర్ు న్. వెళ్ుకూడదు అన్ుకుాంద్ి. పొ దుదన్న
ల్ేచి ర్వికి అద్ే విషయాం చెబుద్ ాం అన్ుకుాంద్ి.
కాన్న రాత్ర ర్వి గద్ిల్లాంచి అతన్న భార్ి గొాంతు విన్నపిాంచిాంద్ి. ఆ యాభ వేల్ేవో ఇచేిసేు ఆమె వెళ్ళుపో తుాందన్న.
ఎల్ాగో వాళ్ుకి ఆసిు ప్ాంప్కాల్ు కాల్ేదు కాబట్ూ ద్ీన్నతో అద్ీ అయ్యపో తుాందన్న. కృషణ వేణి జీవిత న్నకి ఒక మార్ు ాం
ద్ ర్లకుతుాందన్న అన్నద్ి ఆమె. ర్వి గొాంతు మాతరాం విన్ప్డల్ేదు.
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ఉదయాం ల్ేచి తన్ సామాన్ో నీన సర్లదకుాంద్ి. ర్వి ద్ెగురికి వెళ్ళుాంద్ి.
“తముుడూ. నేన్ు వెళ్ళుపో త న్ు రా. ఆయన్ మీద న్ముకాంతో కాదు. వెళ్ళులి కద్ తప్ుదు. ఈ ఒకకసారి,
చివ్రిసారిగా ఆ యాభయ్య వేల్ు ఇచేియ్య. నేన్ు సాంతకాం పటేూసు ాన్ు. ఇక న కు ఆసిు తో సాంబాంధ్ాం ల్ేదు అన్న.
ఏమీ అన్ుకోకు రా” అన్న తన్ు చెపాుల్న్ుకున్నదాంత చెపేుసిాంద్ి.
“నీ ఇషూ ాం అకాక. కాన్న ఇప్పుడు సాంతకాల్ గోల్ ఎాందుకు. నేన్ు అడగల్ేద్ే.”
ర్వి ఎాంత చెపిున ఆమె ఒప్పుకోల్ేదు. సాంతకాం పటేూసిాంద్ి. సాయ్యన్న తీసుకొన్న బయల్ు ద్ేరిాంద్ి. ర్వి
డబుాల్ు తీసుకొన్న ఒక వార్ాంల్ల ఒసాున్ు అన్న చెపాుడు. దమోదరాన్నకి ఫ్ో న్ు చేసి వీళ్ళు ఒసుున్నటుూ
చెపాుడు.



*

*

కృషణ వేణి ఆల్లచన్ల్లోాంచి బయట్కి ఒచిిాంద్ి. ఇల్ుో చేరిాంద్ి. సాయ్య ఇాంకా ప్డుకొన్న ఉన నడు. రాతరాంత కాల్
సాంటర్ ల్ల ప్న్న. నెల్ రోజుల్న్ుాంచి ఉదయమే అతన్న న్నదర. తన్ కష్ాూల్లో సాయ్యన్న సరిగు ా
చద్ివిాంచల్ేకపో య్యాంద్ి. గవ్ర్నమెాంట్ కాల్ేజీల్ల చద్ివి కూడ ఇాంగచోషు బాగా మాటాోడడాం వ్ల్న్ అతన్నకి ఈ
ఉద్య ిగాం ఒచిిాంద్ి.
సాయ్య హైసూకల్ు అయ్యయిన ట్కి ద్ మోదర్ాం మళ్ళు ఇాంట్ న్ుాండి పో టాోడి వెళ్ళుపో యాడు. కృషణ వేణి
ద్ చుకున్న డబుా ఇవ్ున్ు అన్డమే కార్ణాం. ఈసారి కృషణ వేణి ఎవ్రికీ చెప్ుల్ేదు.
ఎకకడున నడయ ఏాం చేసు ున నడయ సరిగు ా తెలియదు. అప్పుడప్పుడు తన్కు సాయ్యకి ఫ్ో న్ు చేసు ుాంటాడు. కాన్న
ఒచిి వాళ్ో తో ఉాంటాన్ు అన్న అన్ల్ేదు. ఆవిడ కూడ అడగల్ేదు.
ఈ మధ్ి ఒక ఆర్ల నెల్ల్ుగా చెయిల్ేదు. సాయ్యకి ఉద్య ిగాం ఒచిిాంద్ి అన్న చెబితే మళ్ళు డబుా
అడుగుత డేమో అన్న భయాం.
కొాంచెాంసేప్ప ఆగి సాయ్యన్న ల్ేపిాంద్ి.
“ కాసేప్ప ప్డుకో న న న. ఇవాుళ్ బయట్కి ఒదుదల్ే. తర్వాత చూద్ద ాం. అర్గాంటల్ల వ్ాంట చేసేసు ా అన్నద్ి.”
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“ఒదద మాు. నేన్ు చెపాున్ు కద్ . ఇవాుళ్ వెళ్ళులిుాంద్ే. న్ువ్పు తుర్గా రెడీ అవ్ప. అర్గాంటల్ల
బయల్ుద్ేరాలి.” అన్న తొాందర్పటాూడు.
ఆటోల్ల ప్రసాద్ థియ్యయటర్ చేరార్ల. మాల్ అాంత చ ల్ అాందాంగా ఉాంద్ి. కాన్న ల్లప్లికి వెళ్ుగానే కృషణ వేణికి
ముాందుగా కన్నపిాంచిాంద్ి ఎసకల్ేటర్. గుాండె గడగడ కొటుూకుాంద్ి.
“అరేయ్. సాయ్య. మన్ాం మెటోమీద్ి న్ుాంచి వెళ్ద ళాం రా. ఇదాంటే న కు చచేిాంత భయాం.” అాండి సాయ్య చెయ్యి
ప్టుూకొన్న.
“న్ువ్పు మరచ చేసు ావ్మాు. నేన్ు ఉన నన్ుగా. న చెయ్యి గట్ూగా ప్టుూకో. కాన్న అాంతకు ముాందు మన్ాం
ఒకరిన్న కల్వాలి. ఇటు రా.”
“ఎవ్రిన్న రా.”
“న్ువ్పు ఏమీ అన్న్ు అాంటే చెపు ా అమాు.”
“చెప్పు రా. న్ువ్పు ఏాం చేసిన నేన్ు ఏమీ అన్ుకోన్ు తెల్ుసు కద్ .”
“న న్నన్న రామున నన్మాు.”
కృషణ వేణికి మత్పో య్యాంద్ి. కొడుకు చేజారిపో త డేమో అన్న ఒకక న్నమిషాం అన్నపిాంచిాంద్ి.
ఆమె ఏమీ మాటాోడల్ేదు.
“తప్పుగా అన్ుకోకమాు. న కు న న్న కావాల్న్న ఎప్పుడూ అన్నపిాంచల్ేదు. కాన్న చిన్నప్ుట్ న్ుాంచీ న్నన్ున
చూసుున నన్ు. ఇాంత కషూ ప్డు వ్ప. న న్న ఎప్పుడు ఒచిిన న్ువ్పు కాదన్ల్ేదు. ఇప్పుడయ్యన న్నన్ున
ఆన్ాందాంగా చూసుకోవ్డాం న బాధ్ిత కద్ .”
ఆమె కళ్ుల్లో నీళ్ళు చూశాడు.
“నేన్ు న న్నతో మాటాోడ న్ు అమాు. ఆయన్ న్నన్ున డబుా అడగర్ల. ఆయన్కీ కావాలిున్ డబుా నెల్కి నేనే
ఇసాున్ు అన్న చెపాున్ు. నీతో గొడవ్ ప్డర్ల. న్నన్ున ఏమీ అన్ర్ల. న్ువ్పు హాయ్యగా ఉాంటే, మీర్ల కలిసుాంటే
న కద్ే చ ల్ు.”
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కృషణ వేణికి బాధేసిాంద్ి. కాన్న తన్ కొడుకు తన్ గురిాంచే ఆల్లచిసుున నడన్న, తన్ సుఖ్ాం దమోదర్ాంతో ఉాంటేనే
అన్న అన్ుకుాంటున నడన్న అర్ధాం అయ్యిాంద్ి. అద్ి తన్ తపేు. జీవితాంల్ల మోసపో య్యన్ ప్రత్సారచ తన్ు
ద్ మోదర్ాం చేసిన్ ప్న్న మరిచిపో య్య మళ్ళు అతన్ు కావాల్నే చెపిుాంద్ి. బహుశా సాయ్యకి అద్ే గుర్లు ఉాండి
ఉాంటుాంద్ి ఆ వ్యసు న్ుాంచీ.
ఇాంతల్ల ద్ మోదర్ాం కన్నపిాంచ డు. సాయ్య ఎదుర్ల వెళ్ళో అతన్నన తీసుకొచ ిడు.
ఎవ్ర్ ఏమీ మాటాోడల్ేదు. సాయ్య మాతరాం ఉత ుహాంగా ఉన నడు.
కృషణ వేణి సాయ్యవెప్ప త్రిగి, “ మన్ాం వెళ్ళుపో ద్ ాం ప్ద. మన్కి ఎవ్ర్ అకఖరో ద
ే ు. మన్o కష్ాూల్లో ఉన్నప్పుడు
ప్ట్ూాంచుకోకుాండ సుఖ్ాం ఒచిిన్ప్పుడు ఒచిిన్వాళ్ళో అసల్ే అకఖరో ద
ే ు.” అన్న సాయ్య చెయ్యి ప్టుూకు
ల్ాకెకళ్ళుపో య్యాంద్ి.
సాయ్య కూడ మార్ల మాటాోడకుాండ ఒచేిశాడు. ఆ వెాంటనే భయాం ల్ేకుాండ , సాయ్య చెయ్యి ప్టుూకోకుాండ
ధెర్ిాంగానే ఎసకల్ేటర్ ఎకికాంద్ి, ద్ిగిాంద్ి.


*

*

తర్వాత సాయ్య దమోదరాన్నకి ఫ్ో న్ు చేసి ఏాం ఫర్వాల్ేదన్న, అము తో మాటాోడి మెల్ోగా ఇాంటోోకి అతన్ు
ఇాంటోోకి రావ్టాన్నకి ప్రయతనాం చేసు ాన్న్న చెప్ుడాం విన్నద్ి. కాన్న ద్ న్న గురిాంచి సాయ్యతో ఏమీ మాటాోడల్ేదు.



*

*

కృషణ వేణి ఉద్య ిగాం మాన్ల్ేదు.
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