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ఒక చిన్నమాట
ఈ కథల్లో నేన్ు ప్రస్ు ుతం హైదరాబాదుల్ల బతుకుతున్న స్ామాన్ుుల్ జీవితం చితిరంచాల్న్ుకునానన్ు. నా
చుటట
ో ఉన్నది, నాకు తెలిసిన్ది. ఇకకడ కథ కనాన ముఖ్ుం వ్ుకుుల్ు, వారి వారి ప్రవ్రు న్.

రండో దఫాల్ల మళ్ళు మూడు కథల్ే ఉనానయి. ఇవి మీకు న్చిితే ఇంకా కొన్నన ప్ంచుకోగల్న్ు.
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1. మనోళ్ళు
సిటీకి ఒచిి రండు నెల్ల్ు అయితాంది. ఊరో న్డిపిన్ కారే గాన్న జర సిటీ టారఫిక్ ల్ చెయిు స్ాఫ్ గానీక
శంకరన్నన్న ప్కకన్ కూరచిపెటో టకొన్న ఆయన్ కారో రండు రచజుల్ు న్డిపిన్. అంత బానే ఉన్నది. ఒకక దెగగర
ప్న్నకి కుదిరే ముందు అకకడకకడ ఒకటి రచజు రండు రచజుల్ు పొ యియు ప్న్న ఉంటే చెపు ా అన్నడు శంకరన్న.
న్నన్న చేసి చెపిపండు. కృష్ణ మూరిు స్ార్స అన్న ఉన్నడంట. వాళ్ు పిల్ోగాన్న పెండిో కి ఒక రండు వారాల్ు వాళ్ుతో
డెవ్
రై ర్స ల్ెకక ఉండమన్నడు. రచజుకి అయిదు వ్ందల్ రూపాల్ు బతాు. స్రేన్న్న చెపిపన్.

పొ దుునేన ఏడింటికి ల్ేచి, దబ దబ స్ానన్ం చేసి స్ార్స వాళ్ళుంటికి ఒచిిన్. దిల్ు ుఖ్నగర్స కోణార్సక థియియటర్స
ఎన్కాల్ ఇల్ుో.
ఇంకా పెండిో స్ందడి ల్ేదు ఇంటో . పొ యియుస్రికి ముంగట డో ర్స తెరిచే ఉన్నది. స్ార్స కొడుకన్ుకుంటా. స్ట ఫా
మీన్ కూరచిన్న ఉన్నడు. ఏదో ప్న్న మీద ఉన్నటటోన్నడు. కంప్యుటర్స పెరన్.
బయటన్ుండే పిలిచిన్.
“న్మసతు స్ార్స. నేన్ు శీన్ు. డెరవ్
ై రున. శంకరన్న తోన్న రమమన్మన్న చెపిపన్రంట కృష్ణ మూరిు స్ార్స.”
“ఓకే. ల్లప్లి రా. కూరచి” అన్నడు నా దికుక స్రిగగ ా స్ూడకుండా.
ల్లప్లి పట యినా. అటో నే న్నల్ుిన్న.
“కూరచివ్యాు” అన్నడు.
స్ార్స కూరుిన్న స్ట ఫా ఒకకటే ఉన్నది. చాల్ా ఖ్రీదుంటది. ప్కకన్ పాోసిోక్ కురీిల్స్ుంటివి ఏమీ ల్ేవ్ు. ఏడ
కూరచివాల్లన అరధం కాల్ే.
ఏం అరధం కాన్టటో నా దికుక చూశండు ఇప్ుపడు.
“ఏం ప్రవాల్ేదు స్ార్స. నేన్ు బయట ఉంట.” అన్న చెప్ు ున్న. అంతల్లకే ల్లప్లినంచి కృష్ణ మూరిు స్ార్స ఒచిిండు.
“ఆ న్ువేేనా శీన్ువి?”
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“అవ్ున్ు స్ార్స.”
“మంచిగ న్డుప్ుతవా కారు.”
“ఆ.. న్డిపిస్ు స్ార్స.”
“చూడు. మొన్ననే కొడుకు అమెరికా న్ుండి ఒచిిండు. స్డన్ గ పెండిో కుదిరింది. రండు వారల్ల్ో పెండిో .
ముందు, తరవాత ఫంక్షన్ుో ఉన్నయి. ప్న్న చానా ఉన్నదీ. ఏ టరంల్ అంటే ఆ టరంల్ రావాల్ే. ఏ ఊరు అంటే ఆ
ఊరు పట వాల్ె. తిండి తిప్పల్ు అంతా ఈడనే. మొతు ం నెల్ అయిన్ంక ఒకటే స్ారి సెటిల్ జేస్ు. ఏమంటవ్ు?”
అన్న ఖ్ుల్ో ం ఖ్ుల్ో చెపతపశండు స్ార్స.
“స్రే స్ార్స. మీ ఇష్ో ం.” అన్న.
“ఇంగచ బండి తాళాల్ు. పొ యిు స్ాఫ్ చెయిు. ఇయాుల్ా రేప్ు హైదరాబాద్ అంతా తిరగాల్ే. ప్తిరకల్ు ప్ంచేడిది
ఉన్నది.” అన్న తాళాల్ు ఇచిిండు.
స్రే మీ ఇష్ో ం అన్న చెపిప బయటికి ఒచేిస్ుున్న.
“ఎకకడ కూరచివాల్ల చెప్పకుండ కూరచి కూరచి అంటే వాడెకకడ కూరుింటడు రా.” కృష్ణ మూరిు స్ార్స కొడుకిన్న
అడిగిండు.

కారు కొతు గా ఉన్నది. ఎకుకవ్ వాడన్టటోన్నది. బకటో నీళ్ళు తెచిి మంచిగ కడిగిన్. బటో తెచిి స్ాఫ్ చేశన.
ఇంతటికల్ో ల్లప్లినంచి పిలిచిండు స్ార్స. పొ యిు స్ాటటంగ న్నల్ుిన్న.
“చాయ్ తాగు. పట దాం పావ్ు గంటల్.” అన్న చెపిప ల్లప్లికి ఎళ్ళుపట యిండు.
ప్న్నమన్నషి ఒచిి చాయ్ ఇచిింది. చిన్న స్ార్స ఇంకా అకకడే ఉన్నడు.
మేడం ఒచిింది.
“చూడు బాబు. న్ువేేనా డెరవ్
ై ర్స వి. సిటీల్ చానా జాగరతుగా న్డపాల్ే. నాకస్్ల్ే భయుం. స్రేనా.” అన్న చెపిప.
న్న్ున మాటాోడన్నయుకుండానే ల్లప్లికి పొ యిుంది.
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“ఎందుకమామ ఇంత కష్ో ం. అస్ల్ు పెళ్ళుకి మన్కి ఇష్ో ం ఉనోనళ్ున్న, ఇష్ో ం ల్ేనోళ్ున్న ఎందుకు పిల్వాలి.
వ్ందల్మందిన్న పిలిచి ఇంత ఖ్రుి పెటో క
ే నాన మన్కు కావాలి్న్ వాళ్ున్న పిలిచి చిన్నగా చేస్ట కవ్చుి కదా.”
ఏందో కొతు గా చెప్ు ుండు చిన్న స్ార్స.
మేడం ఏమీ ఆన్ల్ే.
“అవేం మాటల్ు రా. ఈ అమెరికా బుదుధల్ు ఈడ ప్న్నకిరావ్ు. పెండిో అంటే న్ల్ుగురు రావాల్ే, తినాల్ే, పిల్ోన్న
పిల్ోగాడిన్న ఆశీరేదించాల్ె.” స్ార్స ప్తిరకల్ూ తీస్ట కన్న ఒచిిండు.
“కాన్న మన్కి అస్్ల్ు ఇంపారోంట్ కాన్న వాళ్ళు. మన్కు న్చిన్న వాళ్ళు కూడా. ఒచిి ఏం ల్ాభo. వాళ్ుంత
దెగగరచళ్ుయినా కాన్న.”
“మన్కి ప్డినా ప్డకునాన, దెగగరచళ్ళు దెగగరచళ్ు. అందరినీ పిల్వ్దుు అంటదు వీడెకకడో డే. బజారో ఇజజ త్
ఉంటదా?” స్ార్స ప్తిరకల్నీన స్ంచిల్ పెటో ి మేడంకి ఇచిిండు.
“స్రే పట నీల్ెండి. ఇంగ పట దాం ప్దండి. ల్ేట్ అయితుంది. కార్స తియువ్యాు.” అన్నది న్న్ున చూసి.


*

*

రచడెె కికన్ం.
“చూడు శీన్ు. ఇయాుల్ ముఖ్ుమెైన్ చుటాోలింటో ల్ో ప్ంచేసతయాుల్. ఇటో ఎన్క న్ుంచి ప్ద. ఓల్ె సిటీ న్నంచి.
ఆడ ఇచేిస్ట కన్న మల్ో మెహదిప్టనం న్నంచి బంజార హిల్్ పొ యిు అటో సిటీ చుటేోసి ఒదాుం.” అన్నడు స్ార్స.

“స్ార్స ఏమన్ుకోకున్నర. నాకు సిటీల్ రూటట
ో తెల్ేయి. మొన్ననే ఒచిిన్. మీరు చెప్ుపన్నర. ఎటంటే అటట
తీస్కపట త.”
“స్రే అటో నే కాన్న. ఎప్ుపడొ చిిన్వ్ు. ఏ ఊరు?”
“జన్గాం స్ార్స మాది. ఒచిి రండు మూడు నెల్ల్యితాంది.”
ఆదివారం ప్యట. టారఫిక్ జర తకుకవ్ ఉన్నది రచడుె మీన్.
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ముందుగాల్ ఓల్ె సిటీ మీద ప్డె ం.
పెండిో గురించి,వియుంకుల్ ఖ్రుిల్ గురించి, చిన్న స్ార్స గురించి మాటాోడుకుంటటన్నరు స్ారచళ్ళు.
“ఈడ చాందారయణగుటో ల్ ఒక ఇల్ుో ఉంది ముందు ఆడికి పట దాం.” అన్నడు స్ార్స.
“మన్మొస్ుున్నటట
ో ఫట న్ చేశన్వానే న్నన్న?” మేడంన్న అడిగిండు.
“ఆ చేశన.”
“ఏమన్నరు?”
“ఏమంటరు. ఆదివారమే కదా. ఇంటో నే ఉంటాం రండి అన్నది.”
“ఎవ్రు? స్ునీత ఎతిు ందా? శేఖ్ర్స ల్ేకుండే?”
“ఉండే. కాన్న ఏo మాటాోడల్ె.”
“ఉండక ఏం చేస్ుడు. అస్ల్ు వాడు ఏం చేస్ుడో నాకిప్పడికీ అరధం కాదు. బేకార్స గాడు.”
“ఏదో ఒకటి చేసి స్ంస్ారం న్డుప్ుతుండు కదా. తప్పయితే చేస్ుల్ేడు.”
“అబాా... న్డుప్ుతుండు. వాన్నతో మొదల్ు పెటో న
ి ోల్ో ు ఎకకడున్నరు. వీడెకకడ ఉన్నడు.” అన్న మధ్ుల్ ఆపి,
“శీన్ు. ఆ ముంగట రైట్ తీస్ట క. జర ముందుకు పొ యిన్ంక చౌరస్ాు ఒస్ు ది. అకకడ ల్ెఫ్టో.” అన్న నాతో అన్న మల్ో
మేడంతో “ఆ రచజోచిి ప్దివేల్ు తీస్కపట యిండు. ఇచిిండా ?” అన్నడు. జర గటిోగనే అన్నడు.
“ల్ేదు.” అన్నది మేడం.
“ ఆరునెల్ో ాయియ. ప్ది వేల్ు జమ చెయుల్ేకపట యిండు. వాన్నతో ప్న్న చేశేట ోల్ో కి అది గంట ప్న్న.”
“ఇస్ు డు ల్ెండి. తెల్ు్ కదా. వాడికేవో కొన్నన రూల్ు్. దాన్న ప్రకారమే చేస్ుడు ఏం చేసినా. పెరన్ుంచి స్ునీతకి
బాగుంటల్ేదంట ఈ మధ్ు.”
“ఎహే. చేతగాన్న మాటల్ు అవ్నీన.”
ఒక రండు న్నమిషాల్ు మేడం ఏం మాటాోడల్ె. స్ార్స కూడా ఊకున్నడు.
“ఇదంతా తెల్ా్ శీన్ు నీకు?” అన్నడు నాతోన్న.
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“తెల్ేదు స్ార్స.”
“ఓల్ె సిటీ. మేము ముందు ఈడనే ఉండేది. పెరిగిందంత ఈడనే.”
“అవ్ునా స్ార్స.”
“ఆ..ఆ ప్కకన్ ఎరర బిలిె ంగ్ దెగగర ఆప్ు. అదే ఇల్ుో. అగచ పిల్ోల్ు బయటనే ఉన్నరు.”
ఉన్న చిన్న రచడో ఒక ప్కకకు ఆపిన్. స్ారచళ్ళు దిగి ఎలిో పట యిన్ుర.
ఒక ప్ది ఇరవెర న్నమిషాల్ు ఐతదన్న అన్నరు. స్రే ఆన్న అటో ప్కక గల్లో ల్కి పట యిన్. మూతరం పొ యిు, ప్కకన్
కేఫ్ ఉంటే ఒక చాయ్ తీస్ుకన్న.
జేరాగి బండి దేగగరికి పట యిన్. అప్పటికే స్ార్స వాళ్ళు బయటికి ఒచిి నాకోస్ం చూస్ుున్నరు.
“ఏడికి పట యిన్వ్? నీ నెంబర్స కూడ ల్ేదు మా దెగగర?” కోప్ంగా ఉన్నడు స్ార్స. ప్కకన్ మేడం కూడ అటో నే
ఉంది. ఆ ఇంటోల్ో న్ుకుంట, వాళ్ళు కూడ బయటికి ఒచిి న్నల్బడె రు.
“మీకు ప్ది న్నమిషాల్ు ఐతదన్నరు కదా అన్న చాయ్ తాగుదాం అన్న పట యిన్ స్ార్స”
“తరవాత పొ తం కదా. ఎకకడన్న ఉండమంటే ఆడనే ఉండాల్ే. అరధం అయిుందా. బండి రివ్ర్స్ చేస్ట క
త ందరగా.” అన్నడు.
ఆ ఉన్న ఇంత గల్లో ల్ రివ్ర్స్ చేస్ుకన్ుడు కష్ో మే. అటో నే ముందు గల్లో కి పట దామా అన్న
అడుగుదామన్ుకునాన. ఎందుకుల్ే అన్న అటట జేశ ఇటట జేశ యు గచటిోన్.
కార్స ఎకికన్ంక స్ప్ుపడు జయుక కూస్ున్నరు.
“ఎంతయినా కావ్లి్న్ వాళ్ళు. అటో పెళ్ళు పిల్ుప్ుకి ఒచిి కోప్ంగా వెళ్ళుపట తే వాళ్ుకి ఎటట
ో ంటది.” అన్నది
మేడం. గచంతు జీరబో తుంది.
“రాదా మల్ో . అయినా న్న్నంటవేంది. శేఖ్ర్స గాడు అటో మాటాోడుడు బాగుందా? నా ముంగట ప్ుటిోనోడు.
నాతోన్న మాటాోడే ప్దధ తి తెల్ుస్ా వాన్నకి.”
“ఏదో చిన్నప్పటిన్నంచి చూస్ుున్నరు కదా. ఆడికి నేన్ు, స్ునీత పట న్నయుండి అంటనే ఉన్నం.”

7

“ఎందుకు పట న్నయాుల్ే? న్న్ున స్ూటి పట టి మాటల్ంటే. నేన్ు పెరస్ా కోస్ం ఒప్ుపకునాననా ఈ స్ంబంధాన్నకి.
ఎవ్డు చెపిపండు వాన్నకి. ఎదో పిల్ో లడు అమెరికాల్ ఉంటడు. అమామయి మంచిది, న్చిింది అన్నడు అన్న
నేన్ు ఆల్లచిస్ుుంటే.”
“వాడటో అన్ల్ేదంటే. వాన్న స్ంగతి తెల్ు్ కదా. డొంక తిరుగుడు మాటల్ు రావ్ు వాన్నకి. మంచిగా సెటిల్
అయిన్ ఫాుమిల్ల కదా అన్నడు అమామయి వాళ్ుది. అంతే.”
“ఊకోవే. నాకు తెల్ేదా. పెరస్ాకి గతిల్ేదు కాన్న పొ గరుకి మాతరం తకుకవ్ ల్ేదు.”


*

*

ఓల్ె సిటీల్ ఇంక ఒకటి రండు ఇండో ల్ో త ందరగా ప్తిరకల్ు ప్ంచేశన్ుర.
ఆడికి మధాుహనం అయిుంది.
“ఈడిన్నంచి మెహదిప్టనం పట వాల్ె. నేన్ు చూపిస్ు ా ప్దా. అకకడ ఒకక ఇంటో చెపిపన్ంక ఎకకడనాన తిందాం.”
అన్నడు స్ార్స.
“ఇకకడన్న ఏమన్కున్నర.
జూపార్సక, జియా గుడా మీదంగ మెహదిప్టనం పట యిన్ం. పొ యియుస్రికే గంట అయిుంది.
మంచి ఏరియా ల్ాగానే ఉన్నది. విజయ్ న్గర్స కాల్నీ అంట. స్ార్స వాళ్ు చుటో ల్లల్ో ఇల్ుో కూడ బాగున్నది
చెటో ట కింద పెటో న్
ి బండి. ఎండ ఉంది కాన్న చెటో ట గాలి స్ల్ో గ కొడుతుంది. అదు ం కిందకి దించి ఒరిగిన్.
ఆకల్యితుంది. కాన్న కన్ున మలిగింది.
“ఏయ్ శీన్ు. ల్ెవ్ుే.” అరిచిండు స్ార్స.
ఒకకస్ారి ల్ేశ సీట్ స్కకగా చేశన. కార్స స్ాోర్సో చేసి ప్కకకి తీస్ుున్న.
ఎంత సతప్యిుందో . అయిన్ ప్ండుకుంటే ఇంత కోప్ం ఐతుండు ఎందుకో.
“చెటో ట కింద పెటో ట
ే ప్ుపడు చూస్ట కవ్దాురా? న్ువ్ుే ప్న్నవ్ు. పిటోల్న్నన కారు ఖ్రాబ్ చేసిన్యి. ఇటో నే
తిరగాల్ాన ఇయాుల్ంత?”
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ఈ డెవ్
రై ర్స ప్న్నల్ ఇదే ల్ొలిో . బయట ఏదో అయితది. అదే మన్స్ుల్ పెటో టకొన్న కార్స ఎకుకతరు. అది మన్పెరన్
తీస్ు రు. ఆ కోప్ం మన్ మీద అన్న అన్ుకోవ్దుు అన్న జపిపండు శంకరన్న. అదేనేమో ఇది గూడ.
కాన్న న్నజమే.. పెరన్ రటో ల్ు ప్డె యి.
“ఒకక రండు న్నమిషాల్ల్ో తుడిచేస్ు స్ార్స.”
ఇన్నపించుకోల్ె స్ార్స. ఎకిక డో ర్స పెటో టకున్ుర. బయటికి ఒచిిన్ ఇంటోోల్ో కి టాటా చెప్ు ుంది మేడం. స్ార్స మాతరం
అటట దికుక చూస్ు ల్ేడు.
గల్లో దాటింది.
“అన్నన స్ారుో తిన్మంటే అంత ఖ్చిితంగా ఒదుు అంటరేందండి. ఒక ల్ాగ పెటో ిన్ుర వాళ్ళు మొఖ్ం.” అడిగింది
మేడం.
“నాకు తిన్బుదిధ కాల్ే ఆడ.”
మల్ో ఏదో అయిుంది ఈ ఇంటో కూడా స్ార్స కి అన్ుకున్న.
“అదే ఏమయిుంది. వీళళుమన్నరు మల్ో .”
“అంటే ఇందే నేనే అందరితో గచడవ్ల్ు పెటో టకుంటనా. నాకేం ప్టిోంది.”
“అటో కాదండి. నేన్ు వ్ంటింటో ఉంటిన్న. బయట మీరు మొగచల్ో మధ్ున్ ఏమన్న మాటొచిిందా అన్న.”
“ఏముంటది. ఇటో నే. వాడి స్ంగతి తెల్ు్ కదా. వాన్న కొడుకు గురించి గచప్పల్ు చెప్ు ుంటడు.”
“చెప్ుపకోన్నయుండి వాడి కొడుకు వాడిష్ోం. మన్కేంది.”
“పిచిి దాన్. నీకేం తెల్ేదు. మనోడు కూడా వాన్న తోటోడే కద. ప్రతి విష్యంల్ వాన్న కొడుకే గచప్ప అన్న
చెప్ుపకోవాల్ె అన్న తాప్తరయo.”
“ఇప్ుపడేమన్నడు.” బాటిల్ తీసి స్ార్స కి నీళ్ళు ఇచిింది మేడం.
“ఏమంటడు. వాన్న కొడుకు ఇటో చెయుడoట. ఎవ్ేరిన్న చూపిసతు వాళ్ున్న చేస్ుకంటదంట. మొన్న ఫట న్ ల్
చెపిపందంట. మీరవ్ేరిన్ంటే వాళ్ున్న చూడండి డాడీ. ముహూరు ం పెటో ి చెపతు టికట్ చూస్ొ కన్న పెళ్ళు చేస్ొ కన్న
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ఎలిో పట తడoట. మనోడు ఏదో తప్ుప చేసిన్టటో. ఇదే వాన్న కొడుకు ల్వ్ మాురేజ్ చేస్ొ కన్న ఉంటే వాడు అదే
గచప్ప అనేట ోడు.”
“మనోడు మాతరం ఏం చేశండు. మన్ం ఒప్ుపకుంటేనే కదా పెళ్ళు చేస్ుకుంటటండు.” అన్నది మేడం. కొడుకున్న
అంటే మేడం కి కూడా కోప్ం ఒచిిన్టటోంది.
“అదంతా వాన్నకేందుకే. ఎదో మాట అనాల్ే. మనోన్నకంటే వాన్న కొడుకు గచప్ప అన్న చూపించుకోవాల్ే. అయినా
వాడెంత హౌల్ే గాడే! ఈ కాల్ంల్, అమెరికాల్ ఉండుకుంట, పిల్ోన్న చూడకుంట చేస్ుకంట అనేట ోడు.”
మేడం ఏమన్ల్ే.
“అస్ల్ు మన్ం వాణణణ కాన్న వాన్న కొడుకున్న గాన్న ఎప్ుపడన్న ఏమన్న అన్నమా? అస్ల్ు వాన్న గురించే
ఆల్లచించం మన్ం. వాడే ఎప్ుపడు మనోన్నతో కంపతర్స చేస్ుకంటడు. ఏదో ఒకటి అంటడు. అందుకే అనేది
మన్నషికి కుళ్ళు ఉండొ దు ు అన్న. మన్ం ఎంత స్ుఖ్ంగా ఉనాన ప్కకనోడిన్న స్ూడబుదేుస్ుది.”
“స్రే ల్ెండి. ఆకల్యితుంది. ఎకకడన్న ఆప్మన్న చెప్పండి.” అన్నది మేడం.
హమమయు అన్ుకున్న నేన్ు.
“ఏం శీన్ు తిందామా ఎకకడనాన?” అడిగిండు స్ార్స.
“మీ ఇష్ో ం స్ార్స.”
“చికన్ మటన్ తింటవ్ు కదా?”
“ఆ తింట స్ార్స.”
“అయితే ఒకక ప్న్న చెయిు. ఆ ముంగట పొ యిన్ంక మాస్బ్ టాుంక్ ఫెో ఓవ్ర్స
ల
ఒస్ు ది. దాన్న కింద న్ుంచి ల్ెఫ్టో
తీస్ట క. ముంగట పొ యిన్ంక ఎకకడన్న ఆప్ు. స్రేనా?”
“స్రే స్ార్స.”

ఈ ఒకక సిగనల్ దాతనీకే అరధ గంట అయిుంది. మొతాున్నకి పట యిన్ం.
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ఒక హో టల్ కాడ ఆగిన్ం. ఇటో బరటికి పట యిన్ప్ుపడు మధాుహనం అన్నం తినొదు ు అన్నడు శంకరన్న. న్నదర
ఒస్ు ది అన్న. అందుకనే చపాతీల్ు తిన్న. స్ారచళ్ళు ల్లప్ల్ తిన్నరు.
జలిు జలిు తినేశ కొన్నన నీళ్ళు తీస్ట కన్న కార్స పెరన్ ప్డిన్ రటో ల్ు తుడిచేశన.
న్నదర ఒస్ు దన్న జర అటట ఇటట తిరిగిన్. స్ారచళ్ళు మెల్ోగ ఒచిిన్ుర.


*

*

మల్ో రచడెె కికన్ం. ఆడ ఆడనే స్ారచల్ో దో స్ు ుల్ ఇండుో ఉనానయంట. అవ్నీన తిరిగేటప్పటికి ఏడు కొడుుంది.
పొ దుున్ననంచి తిరిగిన్ుర కదా స్ారచళ్ళు కూడా అలిసిపట యిన్ుర. నేన్ు గూడ.
“ఇంక పట దాం ప్దండి. మల్ో రేప్ు చూస్ుకందాం.” అన్నది మేడం.
“స్రే. ఇంత దూరం ఒచిిన్ం కదా. మల్ో రేపెల్ో ుండి ఇటట సెరడు రామేమో. ఒకకస్ారి మీ వెంకటేశేరావ్ు
అనోనల్ో న్న కన్ుకోక. ఇంటో ఉనానరచ ల్ేదో . అస్ల్ే వాళ్ుకి టరం ఉండదు.” అన్నడు స్ార్స.
“వాళ్ళు ల్ేకుంటే ఏందీ. ఇంటి న్నండ ప్నోళ్ళు. కారుె ఇచేిసి ఒచేిదాుం. ఊకే వాళ్ున్న ఇంటో ఉనానవా అన్న
అడిగి ఇబాంది పెటో టడు ఎందుకు.” విస్ుకుకంది మేడం.
“ల్ే. ఉన్నప్ుపడే పట దాం. ఒకస్ారి కల్ుదాుం. మీ అన్న తో మాటాోడాు. ఎమనాన కొతు బిజినెస్ ఎమనాన
పెటో ంి డేమో తెల్ుస్ు ది. నాల్ుగు విష్యాల్ు తెల్ుస్ు యి.”
“ఆ అన్న. మా స్ొ ంత అన్నదముమల్తో మాటాోడరు కాన్న పెదనాయన్ కొడుకుతోన్న ఏముంది?”
“వీళ్ుంటే ప్న్నకిరానోళ్ళు. కాన్న ఈయన్ వేరే కదా. ఓస్ారి ఫట న్ కొటిో చూడు. ఇంటో ఉన్నరేమో.”
మేడం ఫట న్ చేశంది.
“ఆ అన్నయాు. బాగున్నరా... అవ్ున్న్నయాు... మొన్ననే ఒచిిండు అమెరికాన్నంచి. అదే పెండిో కుదిరింది.
మీరు ఇంటో ఉనానరేమో అన్న... ఆ మంచిదన్నయాు.... ఇకకడనే ఉన్నం జర సతప్టో ఒస్ు ం.”
“ఉనానరంట. పాండి పట దాం మరి.”
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“చూశనవా. అన్వ్స్రంగ మిస్ అయితుండే.......చల్ల శీన్ు. బంజారాహిల్్ పట నీ... ఇందాక ఫెో ఓవ్ర్స
ల
కిందన్నంచి ఒచిిన్ం కదా. అకకడిన్నంచే...”
“వేరే రూట్ ఏం ల్ేదా స్ార్స. ఆడ చానా టారఫిక్ ఉంది.” అన్న మెల్ోగా.
“ల్ేదు. ఎటటన్ుంచి పట యినా అటో నే ఉంటది ప్దా.” పొ దుున్ననంచి ఇప్ుపడే స్ార్స జోష్ మీద ఉన్నడు.
“అయ్యు పాప్ం. అలిసిపట యిన్టటోన్నడండి.. పొ దుున్ననంచి తిప్ుపతున్నం.” మేడంకి ఒకకదాన్నకే అరధం
అయిుంది నా బాధ్.
“ఎహే. వాళ్ళు డెవ్
రై రుో.. అల్వాటే ఉంటది.” న్విేండు స్ార్స.
నేన్ు కూడా న్విేన్ కొంచెం..
“పెరన్నంచి మన్ శీన్ు ఊరో ప్ుటిో పెరిగినోడు. గటోోడు... “ ఎన్కన్నంచి నా భుజాల్ు ప్టిోండు.
అందరం న్విేన్ం.
ఈడిన్నంచి ఈడకు పట యిన్టేో ఉంది. దాన్నకే అరధ గంట ప్టిోంది. బంజారాహిల్్ ఒచిిన్ంక జర తగిగంది. కాన్న
ల్లప్ల్ ఎకకడనో ఉన్నది ఇల్ుో. పెదు పెదు రచడుో. దూరంగ దూరంగ ఇండుో. కాన్న మస్ుున్నయి.
తపిపపొ యియుటటేో ఉన్నయి రచడుో. అన్నన ఒకటే ల్ెకక.
ఒక పెదు ంి టి ముందుకు ఆగిన్ం. ముంగట గేటట దెగగర వాచ్ మాన్ కి చెపిపండు స్ార్స. ఇటో ల్లప్లి పట వాల్ె
అన్న. ఆయన్ ల్లప్ల్ ఓల్ో కి కన్ుకొకన్న గేటట తీశండు.
ఇంటి ముంగట జాగా. ఆడనే కారు పెటో ిన్ం. స్ార్స వాళ్ళు దిగి ల్లప్లి పట యిన్ుర. ఈ టారఫిక్ ల్ బేజార్స ఒచిింది.
కాళ్ళు గుంజుతున్నయి. నేన్ు కూడా దిగి అటట ఇటట న్డుస్ుున్న. సిగరట్ ముటిోంచ బుదధ యిుంది.
ఇకకడెందుకుల్ే అన్న గేటట బయటికి పట తున్న..
“బాబు. డెవ్
రై ర్స..”
ఇంటో ప్నాయిన్ ల్ాగుండు.
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“న్ువేేనా కృష్ణ మూరిు స్ారచల్ో తో ఒచిింది?”
“అవ్ున్ు.”
“మరి అటో పట తున్నవ్ు? తిందువ్ు దాల్లప్లికి.” అన్న తీస్కపొ యిుండు.
ఎన్కన్నంచి ఇంటో కి తీస్కపట యిండు. ల్లప్ల్ మంచిగ చికన్ కూరతోటి అన్నం పెటో న్
ి రు. తినొదున్ుకున్న కాన్న
తినేశన. కడుప్ున్నండా...హాయిగా ఉండే.
స్ల్ో గ గాలికి బయిటికి ఒచిి ఒక సిగరట్ ముటిోంచిన్. కార్స అదాుల్ు దించి కూరుిన్న.
కొంచెం సతపాగి స్ారచళ్ళు ఒచిిన్ుర.
“చల్ల శీన్ు. ఇంక ఇంటికే. ఏడికి ల్ేదు.” అన్ుకుంట ఎకికండు స్ార్స.
“అవ్ున్ు. పొ దుున్ననంచి ఎండల్ల తిరిగిన్ం. నాకు ఓపిక ల్ేదు ఇంకా.” న్నదొర స్ు ున్న గచంతుతో అన్నది మేడం.
దెగగర దెగగర ప్ది ఐతుంది. టారఫిక్ తగుగతుంది. తినేది ల్ేకుండే. న్నదర ఒస్ుుంది బాగా. రేడియ్య పెటో న్
ి . స్ార్స
స్ ండ్ తగిగయుమన్నడు.
“మీ అన్న ఏదో స్ాఫతోేర్స ల్ పెరస్ల్ు పెడుతుండoట.”
“అవ్ునా.” న్నదరల్ అన్నది మేడం.
“అడిగితే స్కకగా చెప్పల్ేదు. మనోడు కూడా చిన్న కంపెనీ పెటో టకున్న అన్నడు కదా అమెరికాల్ల. ఎమనాన
హల్ప ఐతదేమో అన్న అడుగుతుంటే..” ఈస్ారి కోప్ం ల్ేదు స్ార్స గచంతుల్ల..
“హ్మమ.. అడిగితే.. చెయున్న్నడా?”
“అస్ల్ేమన్న చెపతు కదా. నేనెన్నన స్ారుో మాట తీసినా మారేిస్ుుండు.”
మేడం ఏం ఆన్ల్ే.
“అమెరికాల్నే ఏదో పారజక్ో అంట. చెయుడాన్నకి మన్ుష్ుల్ు వెతుకుతున్నం అదీ ఇదీ అన్నడు. మనోడు అదే
చేస్ు ున్నడు. మన్ుష్ుల్ు ఉన్నరు ఇవ్న్న పారజకులు ఎతుకుతున్నడు అనెజపిపన్.”
“హ్మమ.”
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“అస్ల్ు మాట వ్రస్కైనా ఎవ్రు ఏంది అనో.. స్రే చూస్ు అనో చెపాపల్ె.”
మేడం ప్డుకుంది.
“ఎవ్డన్న ఎదిగితే మనోళ్ుకి స్ాయం చెయాుల్న్న చూడాలి శీన్ు. కాన్న ఈ చుటాోల్ున్నరు చూశనవా! ఎవ్డో
మన్కి తెల్ేనోన్నకో, జీవితంల్ల ఎప్ుపడు చూడనోన్నకో చేస్ురు.. పొ రపాటటన్ మన్కి చేసతు ఎకకడ మన్ం
ఎదిగిపట తమో అన్న భయం.”
మేడం ప్డుకుంది అన్న నాకు చెప్ుపడు ష్ురు చేశండు స్ార్స. నేన్ుటిోగా ఇంటటన్న. అస్ల్ే న్నదొర స్ు ుంది.
“అయినా వీళ్ళు ప్ుటిోన్ప్పటిన్నంచే ఇంత పెదు ో ళ్ళు ఏం కారు. మంచి స్ంబంధ్ం దొ రికింది. అతు గారి ఆసిు
కలిస్ొ చిింది. వాళ్ు దో స్ు ుల్న్న కల్ుప్ుకొన్న ఏదో బిజినెస్ పెటో ంి డు. అంతే దశ తిరిగిపట యింది. ఇప్ుపడు
చూడు.”
నాకేం అనాల్ల అరధం కాల్ే. “అవ్ున్ు స్ార్స. ఇల్ుో చానా బాగున్నది.”
“అబాా. పట నీ ల్ెండి. మీరేమన్నరచ ఆయన్ ఏమినానడో .” మేడం ల్ేచే ఉంది.
“స్రే ఇప్పటి ముచిట కాదు కదా. మన్ం ఎన్నన స్ారుో ఏదన్న చేదు ాం అనాన పెదు ప్టిోంచుకోడు. స్రే
ఎవ్రికుండేది వాళ్ో కుంటది. ఎల్ో కాల్ం అందరు ఒకటే ల్ాగ ఉండరు కదా.”
ఇంక ఎదో మాటాోడుతుండు స్ార్స. నేన్ు ప్టిోంచుకోల్ే. జాగరతుగా న్డుప్ుతున్న బండి.
కొంచం సతప్టికి ఇదు రు న్నదరపట యిన్ుర. అబిడ్్ దాంక ఒచేిశనం కాబటిో నాకు రాస్ాు తెల్ు్.
బాుంకు సీోట్
ీ దెగగర వ్న్ వే మీద పట తున్న. ముంగట బస్ట ్డు మెల్ోగ పట తుండు. తికక ల్ేశ ఓవ్ర్స టేక్
చేదు ామన్న రైట్ సెరడుకు కొటిోన్. ఒకకస్ారిగా అవ్ుతల్ న్ుంచి అప్పర్స ల్ెరటో ట ఎస్ొ కన్న బండి ఒచుిడు చూశన.
స్డన్ బేక్
ర కొటిోన్...స్రిపట దు..బండి రైట్ కు తిపిపనా... అయినా ఆ కారచచిి మా ఎన్క డో ర్స కి కొటిోంది. అటట
సెరడ్ స్ార్స కూరుిండు. కారు గుదు గానే గటిోగా అరిసిండు.డో ర్స ల్లప్లికి ఒచిి కాల్ుకి కొటిోంది అన్న తరవాత
తెలిసింది.


*

*
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స్ార్స హాసిపటల్ో ఉన్నడన్న చూదాుమన్న పట యిన్ మరుస్టి రచజు. కాల్ు ఫారకిర్స అయిుందంట. నాకు చానా
బాధ్గా అన్నపించింది. అస్ల్ే పెండిో ల్ుో. ఎమనాన అయితే... అమోమ ఆల్లచించనీకనే భయం అయితుంది.
నేన్ు పొ యియుటప్పటికే స్ార్స వాళ్ు చుటాోల్ందరూ ఉన్నరు. మొన్న ఓల్ె సిటీల్లళ్ళు, మెహదిప్టనంవాళ్ళు ,
బంజర హిల్్ డబుానోనళ్ళు అందరు ఉన్నరు. వాళ్ళు వెళళు దాక ఆగుదాం అన్న బయటనే ఉన్న.
“ఏం చేస్ుం ల్ే బావా. అదృష్ో ం ఏందంటే పెదు దేబాల్ేం తగల్ల్ే. ఫారకిర్స తో స్రిపట యింది. అదే
ఇంకేమన్నయుుంటే..అమోమ”
“అస్ల్ు ఆ కొతు డెవ్
రై రిన ఎందుకు పెటో టకున్నరు. చెప్ుపంటే నేనే ఎవ్రిన్నాన ప్ంపిస్ు ుండే కదా.”
“ఇంటో పెటో టకొన్న ఇటో అయితే ఎటో నో. ఇప్ుపడేం చెయాుల్ే?” మేడం గచంతు గురుుప్టిోన్.
“అదేందకాక. అంత మాటంటవ్ు. మేమందరం ల్ేన్ప్ుపడు ఆ మాట అనాల్ే. ఎటనా
లో రేపట ఎల్ుోండో మేమే
ఒచిి పెండిో ప్న్ుల్ు చూస్ుకనేట ోళ్ుం. ఇప్ుపడు ఏం అయిుందన్న. రండు రచజుల్ల్ో ల్ేస్ుడు బావ్. మేము
చూస్ుకంటం కదా. న్ువేేం ప్రేషాన్ గాకు.”
ఇంకా జర సతప్ుండి. చుటాోల్ందరూ వెళ్ళుపట యిన్ుర. ల్లప్లి పట దాం అన్ుకున్న. ఇంకవేరన్న ఉనానరేమో అన్న
ఆగిన్.
ల్లప్లినంచి స్ార్స గచంతు ఇన్ప్డె ది.
“చూశనవానే.. అందరు ఒకకస్ారి ఒచిి నేన్ున్న, నేన్ున్న అన్న ముందు న్నల్బడె రు. స్రే ఏదో మధ్ు మధ్ుల్
దూరమెైనా.. ఎంతెరనా మనోళ్ళు మనోళళు.”
“అవ్ున్ండి. ఎనేనoడాోయియ...ఇటో అందరం మంచిగ మాటాోడుకొన్న... ఎమనాన అన్ుకునాన చేశాన.... మల్ో
కష్ో ం ఒచిిందంటే ఎవ్ేరు ఎన్కాడరు. మంచిగ పెండిో ల్నే కల్ుస్ుుండే. ఆ డెవ్
రై ర్స గాన్న వ్ల్ో ఈ హాసిపటల్ో
ప్డాలి్ ఒచిింది.”
ఇంకా ఎదో మాటాోడుకుంటటన్నరు. నాకింక అప్ుపడు వాళ్ున్న కల్వ్బుదిు కాల్ే. అకకణణణంచి ఒచేిశన.
ఆ టరంల్ ల్లప్లికి పట బుదిధ కాల్ే. ఒచేిశన.


*

*
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ఒక వారం రచజుల్ాగి స్ార్స ఇంటికొచిిండు అన్న తెలిసింది. స్రే తిడితే తిటిోన్ురల్ే ఒకకస్ారన్న కల్వాల్ే అన్న
ఇంటికి పొ యిన్.
స్ార్స కాల్ుకు ప్టీో ఉంది. కటో ప్టటోకొన్న న్డుస్ుుండు. గుండెల్ కల్ుక్ అన్నది చూడంగనే. స్ార్స మంచచడు.
ఒకక మాట కూడా ఆన్ల్ే.
“పట నీ ల్ేరా.. న్ువేేమనాన కావాల్న్న చేశనవా. అవ్ుతలి సెరడు న్ుంచి వాడొ సతు న్ువేేం చేస్ువ్ు.” అన్న ఆ
ముచిట ఈ ముచిట మాటాోడిండు. మన్స్ు అల్కగ అన్నపించింది.
జర సతప్ు ఉండి ఒచేిస్ుుంటే మల్ో పిలిచిండు స్ార్స.
“శీన్ు. రేప్ు ఒకస్ారి రా. ప్న్ుంది. మేడం న్న బాబున్న బయటికి తీస్కపట వాలి.” అన్నడు.
స్రే అన్న పట తున్న. అంతల్ మేడంతో అంటటండు స్ార్స “మొన్న హాసిపటల్ కి ఒచిిన్ప్ుపడు ఒకొకకడు ఎంత
మాటాోడిండు. మేమే చూస్ుకంటo అంత. అస్ల్ు మీరు అక్ింతల్ు ఇసతు చాల్ు అది ఇది అన్న. ఇప్ుపడేరి?
మన్మే ఫట న్ చేశ అడుకోకవాల్ే. అది చేశ పెటో టన్నర ఇది చేశ పెటో టన్నర అన్న....స్రే ఏం చేస్ుం.”


*

*
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2. మా అమమ
“మా అమమoటే నాకు చాల్ా ఇష్ో ం. చెప్పడాన్నకి కొంచం టట ముచ్ గా ఉంటటంది కాన్న మా అమమంటే నాకు
దేవ్తే. అంటే ఎవ్రికైనా వాళ్ు అమమ అల్ాగే అన్నపిస్ు ుంది. కాన్న నా విష్యంల్ల ఇది న్నజంగా న్నజం
అన్నపిస్ు ుంది నాకు.”
ఇల్ాంటి మాటల్ు నేనెప్ుపడూ ఎవ్రితో మాటాోడల్ేదు. కాన్న కొన్నన రచజుల్ న్ుంచి పీరతి చాల్ా దెగగరయిుంది.
తన్తో అన్నన విష్యాల్ు షతర్స చేస్ుకోబుదిధ అవ్ుతుంది. తన్ు గురించి కూడా చాల్ా తెలిసింది. ఇదు రం ఇంటికి
దూరంగా ఉండటమో మరింకేంటో తెలియదు కాన్న ఒకరంటే ఒకరికి చాల్ా ఇష్ో ం. గంటల్ు గంటల్ు ఫట న్ ల్ల
గడిచిపట తుంది.
నా పతరు భారగ వ్. సెవెంత్ కాోస్ు న్ుంచీ ఈ ఊళళు హాస్ో ల్ కి ఒచాిము నేన్ు, మా తముమడు. టన్ు కాోస్ు వ్రకు
ప్యరిుగా బాయ్్ స్ూకల్ అండ్ హాస్ో ల్ కవ్డంతో అమామయిల్తో అస్్ల్ు ప్రిచయం ల్ేదు. ఎల్ా మాటాోడాల్ల
కూడా తెలియదు. ఇంటర్స ఫస్ో ఇయర్స కి ఒచాిక టటుష్న్ దెగగర పీరతి ప్రిచయం అయిుంది. ముందు తన్తో
మాటాోడాల్న్న చాల్ా కోరికగా ఉండేది కాన్న దేగగరికళళు నోరు పెగల్ేది కాదు. కాన్న ఒక కామన్ ఫెరండ్, శవ్గాడు,
వాడి వ్ల్ో రండు మూడు స్ారుో కలిశాం. ఎల్ాగచ అల్ాగ ధెరరుం చేసి ప్ల్కరించాన్ు. తన్ు చాల్ా కూల్.
అందరినీ చాల్ా ఆపాుయంగా ప్ల్కరిస్ు ుంది. ఎప్ుపడూ న్వ్ుేతూ ఉంటటంది. హాుపీగా ఉంటటంది. నాకు ఉన్న
సిగగ ు, భయం తన్కు ల్ేవ్ు. అందరం కలిసిన్ప్ుపడు తనే సెంటర్స అఫ్ అటారక్షన్. అందరు తన్ చుటట
ో
చేరతారు. దీన్నకి కారణం తన్ు అందంగా ఉండటమే అంటాడు శవ్గడు. కాన్న అదొ కకటే కాదు, తన్ ఎప్ుపడూ
హాుపీగా ఉండటం అన్న నేన్ు అంటాన్ు. పీరతి చిరాకు ప్డడం కాన్న, విస్ుగాగ ఉండడం కాన్న చాల్ా తకుకవ్.
అందరూ ఉన్నప్ుపడు మాతరం అస్ల్ు అల్ా ఉండదు. అందరినీ న్విేస్ూ
ు ఉంటటంది. ఎప్ుపడెరనా మేమిదు రమే
ఉన్నప్ుపడు, ల్ేదా నాతో ఫట న్ుల్ల ఉన్నప్ుపడు మాతరం ఏదెరనా న్చిన్న విష్యం ఉంట చెప్ు ుంది.

అంటే తన్ ల్ెరఫ్ కూడా అంత సింప్ుల్ గా, ఏ బాధ్ ల్ేకుండా ఉంటటంది కాబటిో పీరతి అల్ా
ఉండగల్ుగుతుందేమో. ఎప్ుపడూ కష్ో ం అనే మాట తెలియదు పాప్ం. అమాయకురాల్ు. తన్ల్ల న్న్ున
అటారక్ో చేసతది అదే. కాన్న నాకు అరధం కాన్నది ఏంటంటే తన్కు నాల్ల ఏం న్చిిందో అన్న. ఎప్ుపడు అడిగినా
మాట దాటేస్ు ుంది కాన్న చెప్పదు. నేన్ు పెదుగా కష్ో ప్డల్ేదు కాన్న కష్ో ం అంటే ఏంటో తెల్ుస్ు.
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మా కష్ో ం అంతా కూడా మా అమమ ప్డుతుంది. అస్ల్ు మేమున్న ప్రిసి తికి, మా ఫాుమిల్లకి, నేన్ు,
చిన్ున..అదే మా తముమడు ఇంత మంచి స్ూకల్లో చదువ్ుకుంటటనానం అనాన, ఇంత మంచి హాస్ో ల్ో ల
ఉంటటనానం అనాన అదంతా మా అమమ గచప్పతన్మే.
అందుకే పీరతి నా గురించి చెప్పమన్న బల్వ్ంతం చేసిన్ప్ుపడు నేన్ు చెపిపన్ మొదటి మాట ఇదే.
“కరకేో బాబూ. ఒప్ుపకుంటటనానన్ు. మీ అమమ దేవ్తే. కాదంటే కొటటో. కాన్న వేరే కూడా చెప్ుప. ఎప్ుపడూ
ఇదొ కక ముకక చెపిప ఊరుకుంటావ్ు. మీ నాన్న గురించి, వేరే ఫాుమిల్ల గురించి.”
గటిోగా అడుగుతుంది ఇవాేళ్.
నాకంత ఇష్ో ం ల్ేకపట యినా తప్పదు.
హ్మమ... మా ఫాుమిల్ల గురించి చెపాపల్ంటే...


*

*

మాది చిన్న ఫాుమిల్ల. అమామ, నాన్న, నేన్ు తముమడు. హైదరాబాదుల్ల ఒక ల్లయర్స మిడిల్ కాోస్ు
అన్ుకోవ్చుి. నాన్నది ఒక పెవ
రై ేటట కంపెనీల్ల అక ంటంట్ జాబ్. అమమ ఇంటోోనే. నేన్ు నాన్న చిన్ున ఒక
టీం. అమమ ఎప్ుపడూ ఒంటరిగానే మా అందరితో గచడవ్ పాడేది. పాప్ం అన్నపించేది అప్ుపడప్ుపడూ. కాన్న
నాన్నన్న కాదన్న అమమ పారీోల్ల చేరటం మా వాల్ో అయియుది కూడా కాదు. అయినా అమమకు ఎవ్ేరి స్హాయం
అవ్స్రం ల్ేదు. అమమకి కోప్ం ఒచిిందంటే మాతో పాటట నాన్న కూడా భయప్డతాడు. అందుకే మా చదువ్ు
విష్యాల్ు, ఇంటి విష్యాల్ు అనీన అమేమ చూస్ుకుంటటంది. నాన్నతో ఓనీో సిన్నమాల్ు, షికారుో అల్ాంటివి.
ఒకకరచజు కూడా నాన్న మమమలిన తిటిోoది నాకు గురుుల్ేదు.
అమమ అందరినీ చూస్ట కవాలి కాబటిో అల్ా పెరకి అల్ా కోప్ంగా కన్ప్డుతుంది కాన్న మేమంటే చాల్ా పతరమ.
ఒకస్ారి ఏమెైందో తెల్ా్. మా నాన్నకి హై ఫీవ్ర్స ఒచిింది. రండు రచజుల్ు ల్ేవ్ల్ేదు. అప్ుపడు నేన్ు సిక్త్
కాోస్ుల్ల ఉనాన. ఆ రండు రచజుల్ు మా అమమ కళ్ళు మూయడం నేన్ు చూడల్ేదు. తిన్డం కూడా
చూడల్ేదు. రండు రచజుల్ు నాన్న ప్కకనే కూరుింది. కదల్ేో దు అకకణుణంచి. మా తిండి విష్యం, స్ూకల్ు
విష్యం కూడా ప్టిోంచుకోల్ేదు. మాకు చుటాోల్ేవ్ేరు కూడా పెదుగా ల్ేరు. స్ట అమమ ఒకకతే కష్ో ప్డవ్ల్సి
వ్చిింది.
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అమమ సెరడ్ వాళ్ళు ఎవ్రూ ఎప్ుపడూ రావ్డం చూడల్ేదు నేన్ు. వాళ్ుది హైదరాబాదు కూడా కాదు. అమామ
నాన్నది ల్వ్ మాురేజ్ అంట. అందుకేన్ంట. నాన్నకి ఒక అకకయు ఉండేవారంట. వాళ్ుకకడో నార్సు
ఇండియాల్ల సెటిల్ అయాురంట. ఏం చేసినా, ఏల్ా ఉనాన మాకు మేమే. అందుకే అప్ుపడప్ుపడూ ఇబాంది
అన్నపించేది.
నాన్నకి ఇదు రు ముగుగరు ఫెరండ్్. చాల్ా కోోజ్. ఏదెరనా అడగాల్ంటే నాన్న వాళ్ునే అడిగేవారు. చల్ప్తిరావ్ు
అంకుల్, చందరం అంకుల్. వీళ్ళు ఇంటికి బాగా ఒచేివారు. మాతో కూడా స్రదాగా మాటాోడేవారు.
ఒకస్ారి ఇల్ాగే నాన్నకి ఒంటోో బాగుండల్ేదు. రండు రచజుల్ు ఆగి నాన్నన్ు హాసిపటల్ కి తీసెకళాురు.
అప్ుపడు మేము చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్ వాళ్ళుంటోోనే ఉనానం. అకకడిన్నంచే స్ూకల్ుకి. నాన్నకి ఏదో ఇనెెక్షన్
అయిుందన్న కొన్నన రచజుల్లో తగిగపట తుందన్న చెపాపరు.
ఇంటికొచాిక ఒక రచజు స్ూకల్ు న్నంచి ఒచేిస్రికి అందరూ ఉనానరు. అమమ ఏడుస్ుుంది. నాన్న అమమనీ
ఓదారుస్ుునానరు. చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్, చందరం అంకుల్ వాళ్ు ఫాుమిల్ల కూడా ఉనానరు.. మమమలిన చూసి
ల్లప్లి తీసెకళాురు. అమామ నాన్నకి మేము ఒచిిన్టటో కూడా తెలియదు. మమమలిన ల్లప్ల్ే
ఉండమనానరు.

కాసతప్ు ఆగి అమమ న్న్ున పిలిచింది. నాన్న తన్ ఒళళో కూరచిపెటో టకునానరు. ఏదో జరిగింది అన్న అరధం
అయిుంది కాన్న ఏం జరిగిందో ఊహించే ధెరరుం ల్ేదు నాకు.
“చూడు నాన్న. తముమడు ఇంకా చాల్ా చినోనడు. వాడికేం అరధo కాదు. స్ట న్ువేే వాడిన్న, అమమన్న జాగరతుగా
చూస్ట కవాలి. స్రేనా?” అనానరు నాన్న. ఆయన్ కళ్ుల్లో నీళ్ళు.
“ఇప్ుపడేమెైంది నానాన? నాకు చాల్ా భయంగా ఉంది.”
అమమ ఇంకా గటిోగా ఏడుస్ుుంది.
“ఏం కాల్ేదు రా. కాన్న రేపతమనాన జరగచచుి. అందుకు చెప్ు ునాన.” అన్న స్రుడాన్నకి చూస్ారు నాన్న.
అంత చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్ ఆపారు. నాన్నన్ు.
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“అరేయ్. అస్ల్ే వాడు చిన్న కురారడు. ఇల్ా భయపెటోకండి వాడిన్న. అయినా డాకోర్స ఏం చెపాపడు. ఇప్పటోో
ప్రమాదం ఏమీ ల్ేదన్న చెపాపడు కదా.” అనానరు.
“అయినా పిల్ోల్తో ఈ రచజుల్లో ఇల్ాంటి విష్యాల్ు దాచకూడదు.” అన్న న్న్ున ల్ేపి తన్వెరప్ుకు తిప్ుపకొన్న,
“చూడు భారగ వ్. నాన్నకు ఆరచగుం బాగా ఉందటo ల్ేదు అన్న నీకు తెల్ుస్ు కదా. ఇవాేళళ డాకోర్స గారు
చెపాపరు. నాన్నకి కాన్్ర్స ఒచిిందట. ఇప్ుపడేo భయం ల్ేదు. కాన్న మన్ం జాగరతుగా ఉండాలి. నాన్నకి
టీట
ర మంట్ చేయించాలి. న్ువ్ుే పెదువాడివి కాబటిో నీకు చెప్ు ునానం. అమమన్న, నాన్ననీ జాగరతుగా చూస్ట కవాలి.”
అన్న నా చెంప్ మీద న్నమిరారు అంకుల్.
నాకేం అరధం కాల్ేదు. అమమ ఏడుప్ు తప్ప ఏమీ విన్నపించల్ేదు. ఆ వ్యస్ుల్ల నాకు కాన్్ర్స వ్ల్ో
ఏమవ్ుతుందో కూడా తెలియదు. నాకు తెలియకుండానే ఏడిచాన్ు. నాన్నన్న గటిోగా ప్టటోకునానన్ు.
నాన్న ఏమన్ుకునానరచ ఏమో, “పిచ చిడా! ఏం ఫరవాల్ేదు రా. చూడు ఇంటోో పెదు వాడివి, నీకు ఇవ్న్నన
తెలియాల్న్న చెప్ు ునానం. రేప్టిన్నంచి టీట
ర మంట్ తీస్ుకంటటనాన. నాకేం కాదు. మీరు మాతరం ధెరరుంగా ఉండాలి.”
అన్న చెపాపరు. కాన్న అదంతా అబదధ ం అన్న తరవాత తెలిసింది.
ఆరచజు మొదల్ు మా ఇంటోో కషాోల్ు పెరిగాయి తప్ప తరగల్ేదు. నాన్న ఉదో ుగాన్నకి ల్ాంగ్ ల్లవ్ పెటో ారు.
అమామ, నానాన హాసిపటల్ కి తిరగడమే స్రిపట యింది. నాన్న చాల్ా నీరస్ంగా అయిపట యారు. నాకు తెలిసి
మాకు ఆస్ుుల్ేం ల్ేవ్ు. ఉనాన కూడా అప్ుపడు కరిగిపట యి ఉంటాయి. అమమకి ఉన్న కాస్ు బంగారం కూడా
అప్ుపడు తీసతసింది. మంగళ్స్ూతరం కూడా ల్ేదు.
ఇల్ో ంతా న్రకంల్ాగా ఉండేది. ఎప్ుపడూ అల్ో రి, కేకల్ు విన్నపించే మా ఇంటోో మొతు ం న్నశబు ం కమేమసింది.
చిన్ున అప్ుపడు సెకండ్ కాోస్. వాడికి ఏo అరధం అయిందో కాన్న వాడు కూడా ఏదో ల్ా అయిపట యాడు. నాన్న
వాళ్ు అకక వాళ్ళు ఒకస్ారి ఒచిి చూసి వెళాురు. అమమ సెరడ్ వాళ్ళు అస్ల్ు రాల్ేదు అప్ుపడు కూడా.
మెల్ోగా నాన్నకు జుటటో ఊడిపట యింది. తిన్టం మానేశాడు. బకకగా అయిపట యాడు. ఆయన్ బాధ్ చూసతు
ఇల్ా ఉండటం కంటే పట వ్డమే మంచిది అన్నపించింది నాకు. కాన్న అమమతో అన్ల్ేదు.

ఆ రచజు కూడా రానే ఒచిింది. ఏడిి ఏడిి అమమ కళ్ుల్లో నీళ్ళు కూడా అయిపట యాయి. ఈ టరముల్ల నాన్న
గారి ఫెరండ్్ ఒకకరే మమమలిన ఆదుకుంది. ముఖ్ుంగా చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్. పెదు ో ళ్ళు ఎవ్రూ ల్ేరు, అస్ల్ు
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ఏ ప్న్న ఎల్ా చెయాుల్ల తెలియదు, అమమ ఈ ల్లకంల్ల ల్ేదు. అనీన ఆయనే చూస్ుకునానరు. చన్నపట యాక
చెయాులి్న్ ప్న్ుల్తో స్హా.
తరవాత ఒక రచజు అమమ న్న్ున పిలిచింది.
“భారగ వా.” అమమ న్న్ున భారగ వా అంటటంది.
“మీ నాన్న మిమమలిన చూస్ుకోమన్న కొండంత బాధ్ుత నా పెరన్ వేసి వెళ్ళుపట యాడు. ఇప్ుపడు నా
ముందున్న ప్న్న ఒకకటే. మీరిదురూ బాగా చదువ్ుకోవాలి. అంతే.. ఈ జీవితాన్నకి ఇంకేం అకఖరో ద
ే ు.
చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్ నాకు నాన్న ఆఫీస్ ల్లనే చిన్న ఉదో ుగం ఇపిపంచారు. కాన్న..”
అమమ ఏడిచింది.
“కాన్న ఉదో ుగాన్నకి వెళు ళ మిమమలిన స్రిగగ ా చేస్ుకోల్ేన్ు. పట నీ వేరే ఏదెరనా చూదాుమా అంటే టన్ు కూడా పాస్
కాన్న నాకు ఎవ్డిస్ు ాడు ఉదో ుగం. అందుకే మీ ఇదు రికోస్ం ఒక మంచి హాస్ో ల్ చూస్ాన్ు. ఇకకడ నా కషాోల్ేవో
నేన్ు ప్డతాన్ు. మీరు మాతరం అవేమి మన్స్ుల్ల పెటో టకోకుండా శరదధగా చదువ్ుకోండి. స్రేనా?” అన్న న్న్ున
దెగగరకు తీస్ుకుంది.
“ఒదు మామ. అస్ల్ే నాన్న ల్ేరు.. ఇప్ుపడు మేము వెళ్ళుపట తే న్ువవేకకదాన్నవే అయిపట తావ్ు. మేము ఇకకడే
చదువ్ుకుంటాం. మా ప్న్న మేమే చేస్ుకుంటాం. నేన్ు కావాల్ంటే స్ాయంతరం ఏదన్న చిన్న ప్న్న చేస్ు ా. కొన్నన
డబుాల్ు ఒస్ాుయి.” అన్న ఏడిచాన్ు.
“అందుకేరా నేన్ు ఒదు నేది. మీరు చాల్ా మంచి స్ూకల్లో చదువ్ుకోవాలి. చాల్ా బాగా చదువ్ుకోవాలి.
జీవితంల్ల పెరకి రావాలి. ఈ కషాోల్ వ్ల్ో మీరకకడో ఆగిపట తే అది నేన్ు భరించల్ేన్ు. మీ నాన్న ఉన్నటేో, ఇంకా
చెపాపల్ంటే అంతకంటే ఎకుకవ్గా మిమమలిన చూస్ుకోవాలి.”
అమమ న్నశియించుకున్న తరవాత ఆమెన్న ఎవ్ేరూ ఆప్ల్ేరు. న్న్ూన, తముమణణణ హాస్ో ల్ కి ప్ంపించేసింది.
సెవెంత్ కాోస్ుల్ల ఈ ఊరికి ఒచాిన్ు. ల్ాస్ో ఇయర్స టన్ు అయిపట యిన్ తరవాత ఇంటికి ఒచేిస్ాు అన్న అమమకి
చెపాపన్ు. కాన్న అమమ ఒప్ుపకోల్ేదు. అకకడ ఒకకతే కష్ో ప్డుతుంది. నేన్ు ఉదో ుగం చేసత వ్యస్ు ఒచేివ్రకు
రావ్దుు అన్న ఖ్చిితంగా చెపతపసింది. అకకడుంటే చదువ్ు పెరన్ శరదధ పెటోల్ేన్ు అంటటంది. కరకోో కాదో
తెలియదు కాన్న అమమ చెపిపంది కాబటిో అల్ాగే ఉంటటనానం.
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పాప్ం పీరతి. ఇంత సీరియస్ గా నా గురించి చెపు ా అన్న ఊహించల్ేదన్ుకుంటా. ఏం మాటాోడల్ేదు. సెరల్ెంట్ గా
అయిపొ యింది.
“ఏయ్ పిల్ో ా...ఏంటి.. ఉనానవా ల్ేదా?” ఒక న్నమిష్o ఆగి అనానన్ు.
“స్ారీ భారగ వ్. మీ నాన్న గురించి తెలియక ఊరికే చెప్ుప చెప్ుప అన్న అనానన్ు. అన్వ్స్రంగా గురుు
తెచుికునానవ్ు ఇదంతా. రియల్లో స్ారీ..” తన్ గచంతుల్ల తెల్ుస్ుుంది. పాప్ం ఏడుస్ుుందన్ుకుంటా.
“పీతీ
ర .. పిచాి.. ఏడవ్కు... అయ్యు..నేన్ు బానే ఉనాన. నాకు గురుురావ్డం, రాకపట వ్డం ఏమీ ఉండదు.
నాన్న ఎప్ుపడూ న్న్ున ఒదిల్ేసి వెళ్ుల్ేదు. ఇప్ుపడేం నేన్ు బాధ్ప్డటేో దు. న్ువ్ుే ఏడవ్కు..పీో జ్...”
“కాన్న మీ అమమ గేట్
ర కదా. ఇన్నన ఇయర్స్ న్ుంచి మిమమలిన ఎంత జాగరతుగా చూస్ుకుంటటనానరు. ఒకకరే
పాప్ం అది కూడా.”
“అందుకే నాకికకడ ఉండబుదిధ కాదు. అమేమమో రాన్నవ్ేదు. స్ంవ్త్రాన్నకి రండు స్ారుో వెళు ాం అంతే.”
“స్మమర్స ఒస్ుుంది కదా. ఇప్ుపడు వెళు ావా?”
“ఆ.. వెళు ా... ఈస్ారయినా అమమ ఒప్ుపకుంటే బాగుండు. అకకడే ఎకకడయినా కాల్ేజీల్ల చేరతా..”
“అవ్ునా...”. పీరతి గచంతు డల్ గా అయిపట యింది.
“ఏయ్. అంత ఫీల్ అవ్ేకుల్ే...మా అమమ స్ంగతి తెల్ుస్ు నాకు... ప్రతిస్ారి నేన్ు ఉండిపట తా అన్డం, మా
అమమ ప్ంపించెయుడం మామూల్ే.”
“అస్ల్ే ఆంటీ దేవ్తా..” అంది న్వ్ుేతూ... న్న్ున ఏడిపిస్ు ుంది అన్న అరధం అయిుంది.
“ప్డతాయి నీకు..” అన్న ఫట న్ు పెటో శ
ే ాన్ు.
రండు వారాల్ తరవాత నేన్ు, చిన్ున వెళో ాం హైదరాబాద్ కి.



*

*
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హైదరాబాద్ ఒసతు ఎదో ల్లకంల్లకి ఒచిిన్టటో అన్నపిస్ు ుంది. అమమ చేతి వ్ంట తింటట, ఆ నెల్ రచజుల్ు చాల్ా
ఎంజాయ్ చేస్ు ాం. అమమ కూడా మాకోస్ం ఆ నెల్ రచజుల్ు ల్లవ్ పెడుతుంది. ఏ ప్న్న పెటో టకోదు. మాకు వ్ండి
పెటోడం. అప్ుపడప్ుపడూ మేము ముగుగరం సిన్నమాల్కు అల్ా బయటికి వెళ్ుడం అంతే. ఇంకే ప్న్న ఉండదు.
చిన్ునన్న నేన్ు చూస్ుకుంటా, న్ువెేప్ుపడయినా ఆఫీస్ కి వెళ్ుమామ అవ్స్రం అయితే అన్న చెపిపనా విన్దు
అమమ.
ఒక రచజు అందరం టీవీల్ల సిన్నమా చూస్ుునానం.
“అమామ.. ఈ సిన్నమా అంటే పీరతికి ఎంత ఇష్ో మో తెల్ుస్ా? మాటిమాటికీ ఈ సిన్నమా గురించే మాటాోడుతూ
ఉంటటంది.” అన్న చెపాప.
“ఇంతకీ ఏం న్చిిందంట సిన్నమాల్ల?”
“ల్వ్ స్టో రీస్ అంటే చాల్ా ఇష్ో ం తన్కి. కాన్న చిన్న పిల్ో ల్ాంటిది. చాల్ా అమాయకురాల్మామ.”
“చిన్న పిల్ో అంటే?”
“అంటే ఏదంటే అది న్మేమస్ుుంది. ఆ ల్వ్ స్టో రీల్నీన న్నజమన్న న్ముమతుంది. ఇంకా చాల్ా ఉనానయిల్ే.”
“తన్ు చిన్న పిల్ో అంటే న్ువ్ుే కాదా.”
“ఇంకా నేనేం చిన్న పిల్ో లడిన్మామ. నీకల్ా అన్నపిస్ు ా అంతే. కాన్న నేన్ు ఇంకా అల్ా ల్ేన్ు. అందుకే నీకు
స్ాయం చేస్ు ా అంటే ఒదు ంటావ్.”
అల్ా అన్గానే అమమ మొహం అదో ల్ా అయిపొ యింది. బాధో , కోప్మో అరధం కాల్ేదు.
“స్రే స్రే... కోప్ం తెచుికోకమామ. ఊరికే అడిగాన్ు. ఒదిల్ెయ్.” అనానన్ు.
అంతల్ల చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్ ఒచాిరు. మేము హైదరాబాద్ ఒచిిన్ ప్రతిస్ారీ ఆయన్ ఒక రండు మూడు
స్ారుో ఒస్ాురు. మా గురించి కన్ుకొకన్న కొంచం సతప్ు ఉంది వెళ్ళుపట తారు.
నేన్ు ల్ేచి న్ుంచునానన్ు.
“హల్ల అంకుల్. ఎల్ా ఉనానరు.”
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“బానే ఉనానన్ు. న్ువెేల్ా ఉనానవ్ు. బాగా చదువ్ుకుంటటనానవా?”
“బాగునాన అంకుల్. బానే చదువ్ుతునాన”
“ఇప్ుపడేంటి ఇంటరా?”
“అవ్ున్ు.”
“నెక్త్ ఏం చదవాల్నాన చదువ్ుకో. మీ అమమకి ఇబాంది అవ్ుతుంది అన్న మొహమాట ప్డకు. ఏమనాన
ఉంటే నేన్ు చూస్ుకుంటా. స్రేనా.”
“స్రే అంకుల్. ప్రతిస్ారీ మరిచిపట కుండా చెపు ారు మీరు.”
కాసత్ప్ు మాటాోడుకునానం. అమమ టిఫిన్ చేసింది. అందరం తినానం.
“అవ్ున్oకుల్.. ఆంటీ ఎల్ా ఉనానరు. ప్రతి స్ారి మిమమల్ేన కల్ుస్ాుం. ఒకస్ారి ఆంటీన్న కూడా కల్వాలి. చాల్ా
ఇయర్స్ అయిుంది. అజయ్, అనీష్ ల్న్న కూడా..”
“బానే ఉనానరు అందరూ” అన్న ముగించారు అంకుల్.
“ఓకే..మరి ఎప్ుపడయినా ఇంటికి తీసెకళ్ుoడి. చాల్ా రచజుల్యిుంది.” అనాన
“చూదాుం ల్ే.” అన్న అమమ వెరప్ు అరధం కాన్టటో చూస్ారు అంకుల్.
ఏమెైందో . అమమకి ఆంటీకి గచడవ్ ఎమనాన అయుుంటటందో . అమమ అల్ాంటిది కాదే. పెరగా ఎప్ుపడు చెప్పల్ేదు
కూడా. ఎందుకు ల్ే అన్న మళ్ళు అడకుకండా ఓడిల్ేశా.
తరవాత అంకుల్ వెళ్ళుపట యారు.
కాసత్ప్ు టివి చూసి మేము ప్డుకోడాన్నకి వెళాుం. నేన్ు హల్లో ప్డుకునాన, అమామ చిన్ున ల్లప్ల్ బడ్
రూమ్ ల్ల ప్డుకునానరు.
నాకందుకో న్నదర ప్టో ల్ేదు. పీరతితో చాట్ చేస్ుకంటట కూరుినానన్ు. మధ్ుల్ల బాతూ
ర ంకి వెళు ామన్న ల్ేచి
వెళాున్ు. అది బడూ
ర ం ప్కకన్ ఉంది. అమమ ఫట న్ుల్ల మాటాోడుతుంది. చిన్ున ప్డుకునానడు. వినాల్న్న
చూడల్ేదు బట్ అమమ మాటల్ు విన్బడుతునానయి.
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“ఈ టరంల్ల ఫట న్ చెయుకండి. ఇప్ుపడు రావ్డం కూడా ఒదుు పీో జ్. పిల్ోల్ు పెదుగవ్ుతునానరు. భారగ వ్ ఇంకా
చిన్నపిల్ో లడు కాడు. వాడికి అనీన అరధం అవ్ుతాయి. ఎల్ాగచ ఇన్నన రచజుల్ు అయిపట యాయి. ఇంకా ప్ది
రచజుల్ు ఓపిక ప్టో ండి పీో జ్. పిల్ోల్ు వెళ్ళుపట తారు.”
ఇంకా వినే ధెరరుం ల్ేకుండే. ప్కకకి ఒచేిశాన్ు. మన్స్ంతా పిచిి ప్రశనల్తో న్నండిపట యింది. న్నదర ప్టో ల్ేదు
రాతరంతా. ఆల్లచించడాన్నకి కూడా భయం వేసింది. వాటి న్ుంచి న్న్ున నేనే తపిపంచుకోడాన్నకి చాల్ా
కష్ో ప్డాెన్ు.
పొ దుున్న ల్ేవ్గానే ముందు అమమ ఫట న్ తీస్ుకొన్న రాతిర మాటాోడింది ఎవ్రితోనో చూస్ాన్ు.
న్మమల్ేకపట యాన్ు.
చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్.


*

*

రాతిర ఇంటికి ఒచాిన్ు.
పొ దుున్న అమమ ఫట న్ చూసతటప్ుపడు అమమ అకకడే ఉంది. నేన్ు కోప్ంగా ఫట న్ ప్కకన్ ప్డేసి బయటికి
ఒచేిస్ాన్ు. రాతిర వ్రకు ఇంటికి వెళ్ుల్ేదు. ఎకకడెకకడో తిరిగాన్ు. ఫెరండ్్ ఇంటికి వెళు ామన్ుకునాన కంటే
వెళ్ుబుదిు కాల్ేదు. కన్నపించిన్ బస్ు్ ఎకాకన్ు. అది ఎకకడికళళు అకకడికి వెళాున్ు. నాన్న గురచుచాిరు బాగా.
అమమ గురించి ఏమన్ుకోవాల్ల అరధం కాల్ేదు. చల్ప్తిరావ్ు అంకుల్ ఎందుకల్ా చేస్ు ాడు. అమెమందుకు అల్ా
మాటాోడింది. రచజంతా తిండి ల్ేదు. హాస్ో ల్ కి వెళ్ళుపట దాం అన్ుకునానన్ు.
ఇంక తప్పక రాతిరకి ఇంటికి చేరాన్ు. అమమ గుమమo దెగగర కూరుింది. చాల్ా సతప్ు ఏడిచిన్టటోంది. కళ్ళు
ఎరరగా ఉనానయి.
“ఫట న్ కూడా తీస్ుకళ్ుకుండా ఎకకడికళాువ్ అన్నయాు? అమమ ఎంత కంగారుప్డిందో తెల్ా్?” అరిచాడు
చిన్ున గాడు.
అమమ వెరప్ు చూస్ాన్ు. కాన్న అమమ న్న్ున చూడల్ేదు. ల్ేచి వెళ్ళుపట యింది. నాకు అన్నం పెటోడాన్నకి అనీన
తెస్ు ుంది అన్న అరధం అయిుంది.
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“నాకు ఆకలిగా ల్ేదు.” అన్న బడ్ రూమ్ వెరప్ు న్డిచాన్ు.
“కోప్ం ఏదనాన ఉంటే నా మీద చూపించు. అన్నం మీద కాదు. నీకు దండం పెడతా. అన్నo తిన్ు. నాతో
మాటాోడడం ఇష్ో ం ల్ేకపట తే నేన్ు ఇకకడిన్నంచి వెళ్ళుపట తాన్ు. కాన్న న్ువ్ుే తిన్న్ు అన్కు.” అన్న చెపిప
స్ాననాన్నకి వెళ్ళుపట యింది.
నాకు తిన్బుదిధ కాకునాన మళ్ళు అమమ గచడవ్ చేస్ు ుందన్న కొంచం తినానన్ు. అమమ బయటికి ఒచేిల్లప్ు
ప్డుకునానన్ు. కనీస్ం కళ్ళు మూస్ుకొన్న ప్డుకున్నటటో న్టించాన్ు.
కాన్న ప్డుకునే ముంది ఒక పతప్ర్స తీసి ‘రేప్ు హాస్ో ల్ కి వెళ్ు ళనానన్ు.’ అన్న రాసి, దిండు ప్కకన్ పెటో ి
ప్డుకునానన్ు.
అమమ ఏమన్ుకుందో కాన్న ఏమీ మాటాోడల్ేదు. చిన్ునకి అన్నం పెటో ి ప్డుకోబటిోంది. తన్ు తిన్నటటో శబు ం
మాతరం రాల్ేదు. నేన్ు మాతరం దుప్పటోోన్ుంచి కదల్ల్ేదు. కళ్ళు తెరవ్ల్ేదు. ల్ేచి అమమన్ు తిన్మన్న
చెపాపల్న్నపించింది. కాన్న చెప్పల్ేదు.
అస్్ల్ు న్నదర ప్టో ల్ేదు. అటట ఇటట కదుల్ుతూనే ఉనానన్ు. అమమ బడ్ రూమ్ న్ుంచి అలికిడి అవ్ుతుంది.
తన్ు కూడా ప్డుకున్నటటో ల్ేదు.
ల్ేచి కూరుినానన్ు. ఏడిచాన్ు.... చాల్ా.
అమమ నా బటో ల్ు స్రిు పెటో ంి ది. నేన్ు ప్రతిస్ారీ తీస్ుకళళు తిండి వ్స్ుువ్ుల్ు కూడా. అన్నన స్రిు, ప్కకన్
డబుాల్ు కూడా పెటో ంి ది. అంటే నా చీటీ చూసిందన్నమాట. దుుఃఖ్ం ఇంకా ఎకుకవ్యిుంది.
బడ్ రూమ్ దెగగరికి వెళాున్ు. డో ర్స దెగగరే ఆగాన్ు. ల్లప్లి చూడల్ేదు.
“అమామ..... న్ువ్ుే మళ్ళు పెళ్ళు చేస్ుకుంటటనానవా?” అన్న అడిగాన్ు.
స్మాధాన్ం ల్ేదు. అమమ ఏడుప్ు మాతరం విన్నపించింది.
ఎప్ుపడు తెల్ో ారుతుంది అన్న ఎదురు చూస్ూ
ు కూరుినానన్ు.
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పొ దుునేన ఆరింటికి బస్ు్ ఉంటటంది. ల్ేచి స్ానన్ం చేస్ాన్ు. నేన్ు వెళ్ళుపట తే చిన్ున ఎల్ా ఒస్ాుడో
అన్నపించింది. వాడికి ఒదిలిపెటో ి పట బుదిు కాల్ేదు. కాన్న తప్పదు. ఇంకో ప్ది రచజుల్ు వాడు ఇకకడే హాయిగా
ఉంటాడు. కావాల్ంటే అమమ తీస్ుకొస్ుుందిల్ే అన్ుకునానన్ు.
నేన్ు స్ానన్ం చేసతవ్రకు అమమ ల్ేచి టిఫిన్ చేసింది. నాకు బటో ల్ు కూడా తీసిపెటో ంి ది. అమమతో
మాటాోడకుండా ఇవ్న్నన చేయించుకోవ్డం న్చిల్ేదు నాకు. ఏదో తప్ుప చేస్ు ునానన్నే భావ్న్. మళ్ళు అమమ
చేసిన్ ప్న్న ఇవ్న్నన గురచుస్ుునానయి మాటిమాటికి.
“నాకు టిఫిన్ అకఖరో ద
ే ు. బయట తింటా.” అన్న చెపిప బాగ్ తీస్ుకొన్న ఒచేిశాన్ు.
ఆరింటి బస్ు్ ఎకికతే రాతిరకి దిగుతాన్ు.
ఎప్ుపడూ రాతిర బస్ు్ ఎకకడమే అల్వాటట. పొ దున్నకల్ాో దిగిపట వ్చుి. కాన్న ఇప్ుపడున్న ప్రిసి తుల్లో రాతిర
వ్రకు ఆగడం నా వ్ల్ో కాల్ేదు. కాన్న ఇంటోోంచి ఒచేిసినా తేడా ఏమీ ల్ేదు. మన్స్ంతా ఏదో మేలి పెటో ి
తిపెపస్ుున్నటటోగా ఉంది. ఈ ఫీలింగ్ ఎప్ుపడు పట తుందో ఏమో. ఒకస్ారి చచిిపట వాల్న్న కూడా అన్నపించింది.
కనీస్ం అమమ పెళ్ళు చేస్ుకుంటటనాన అన్న చెపిపనా బాగుండేది. ఎకకడో మూల్ల్ల ఆ ఆశ ఉండింది నాల్ల. కాన్న
ఇప్ుపడు అది కూడా ల్ేదు. కోప్మో, బాధో ఇంకంతో తెలియదు. అమమతో మాటాోడకూడదు ఇంకా
అన్ుకునాన. కాన్న ఈ స్ూకల్ు, తిండి, బటో అన్నన అమమ పెటో వ
ే ే. అందుకే చావ్ు గురచుచిింది. నాన్న
గురచుచాిరు. ఆయన్ ఉంట ఎంత బాగుండేది. ఇల్ా జరుగుతుందన్న ఆయన్ ఎప్ుపడూ ఊహించి ఉండరు.
చివ్రచో టీట
ర మంట్ వ్ల్ో మన్నషి మన్నషిల్ల ల్ేరు ఆయన్. ఏమీ గురుుండకపట యియది. తడబడేవారు. కాన్న అల్ాగే
ఉనాన బాగుండు. పట కుండా.
అస్ల్ేం జరిగింది. ఎందుకు జరిగింది. ఇదే నా మెదదంతా. వేరే విష్యాల్ు ఆల్లచిదాుం అన్న ఎంత
ప్రయతినంచినా నా వ్ల్ో కాల్ేదు. ఇదే రాతిర బస్ు్ అయుుంటే బాగుండేది. కనీస్ం ప్డుకోవ్చుి.

పీరతికి ఫొ న్ు చేశాన్ు. ఎతు ల్ేదు. ఎకకడో చుటాోల్ ఉంటోో ఉనాన, కుదరదు అన్న మెసతజ్ ఇచిింది. రాతిరకి
ఒస్ుునాన, వీల్ెరతే రేప్ు కల్వ్మన్న రిపో ెల ఇచాిన్ు. చాల్ా హాుపీ, రేప్ు కల్ుస్ాు అన్న చెపిపంది. తన్తో
మాటాోడినా కాస్ు రిల్లఫ్ గా ఉండేది. తన్ ల్లకంల్లకి న్న్ున ల్ాకకళ్ళుపట తుంది.
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మధ్ుల్ల ల్ంచ్ కి బస్ా్పారు. నేన్ు దిగల్ేదు. తిన్ల్ేదు.
డెరరక్ో గా రాతిర ఊళళు దిగి హాస్ో ల్ కి వెళాున్ు. నా రూంల్ల ఎవ్ేరూ ల్ేరు. ఇంకా ఎవ్రూ రారు కదా.
బడ్ మీద ప్డాెన్ు. ఆకల్వ్ుతుంది. ఇకకడ తినాల్న్నపించల్ేదు. ప్కకన్ హో టల్లో ఏమెైనా తెచుికుందాం అన్న
ల్ేచాన్ు. జేబుల్ల చూశాన్ు. అమమ ఎప్పటికంటే ఎకుకవ్ డబుాల్ే పెటో ంి ది. కాన్న దాన్నతోపాటట ఒక కాగితం
కూడా ఉంది. పొ దుున్ననంచి ఉందా? నేన్ు గమన్నంచనే ల్ేదు.
తీసి చూశాన్ు. అమమ రాసి పెటో ంి ది. ఉతు రం.
‘భారగ వా,
ఈ రచజు ఎప్ుపడో ఒకప్ుపడు ఒస్ుుందన్న నాకు తెల్ుస్ు. తెలిసినా ఇది ఎంత ఆల్స్ుంగా ఒసతు అంత బాగుండు
అన్న దాటవేస్ు ూ వ్చాిన్ు. ఎందుకంటే ఈరచజు తరవాత నా జీవితం ఎల్ా ఉంటటందో , అస్ల్ు ఉంటటందో
ఉండదో నాకు అంతుబటేోది కాదు. కాన్న నాకు దాన్న మీద చింత ల్ేదు. ఇప్ుపడు న్ువ్ుే పెదువాడివి. నేన్ు
చెపతపది వినాల్ంటే, విన్న అరధం చేస్ుకోవాల్ంటే నీ మన్స్ు కూడా పెదుది చేస్ుకోవాలి.
నా వ్యస్ు 18 ఉన్నప్ుపడు నా పెళ్ుయిుంది. ఆరచజు న్ుంచి మీ నానేన నాకు ల్లకo. వేరే అయిన్
వాళ్ువ్రూ ల్ేరు. మీరు ప్ుటేోవ్రకూ ఆయనే నా ప్రప్ంచం. తరవాత మీరిదురూ. ఇంకేవారూ
అకఖరల్ేదన్ుకునానన్ు. నీకు గురుుండే ఉంటటంది. మన్ చిన్న ప్రప్ంచం మన్కంత హాయిగా ఉండేదో . మీ
నాన్న జీతం ఎంతుందో అంతల్లనే మన్ ఇల్ుో హాయిగా న్డిచేది. ఎప్ుపడయినా ఇబాందయినా అందుల్లనే
స్రుుకునేవాళ్ుం. ఇది నీకు ఎందుకు చెప్ు ునానన్ంటే మీ నాన్న ఉన్నప్ుపడు దాచింది ఏమీ ల్ేదు. వెన్క
ఆస్ుుల్ు కూడా ల్ేవ్ు. ఆన్ందం మాతరం ఉండేది.
అల్ాంటి స్మయంల్ల అన్ుకోకుండా ఆయన్ కాన్్ర్స బారిన్ ప్డాెరు. మీరింకా చిన్న పిల్ోల్ు అప్పటికే.
ఒచిిన్ నాడే డాకోర్స చెపాపరు ఒక స్ంవ్త్రం కంటే మీ నాన్న ఎకుకవ్ ఉండే అవ్కాశం ల్ేదు అన్న. అది
విన్ననాడే స్గం చచాిన్ు నేన్ు. మీ టీట
ర మంట్ కోస్ం చాల్ా కష్ో ప్డాెం. మన్ది అనేది ఏదెరనా విల్ువ్ ఉన్న
వ్స్ుువ్ుంటే అది అప్ుపడు కరిగిపట యింది. డబుా ఎకకడిన్నంచి ఒస్ుుంది, తరవాత మన్ం ఎల్ా బతకాలి అన్న
నేన్ు ఏనాడు ఆల్లచించల్ేదు. మీ నాన్న వీల్యిన్న్నన రచజుల్ు మన్తో ఉండాలి. అదొ కకటే ఆల్లచించాన్ు.
అంతే.
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అది తపట ప, ఒపట ప నాకు తెలియదు. న్ువేే చెపాపలి. ఎంత కష్ో ప్డాె ఆయన్ ఒక ఏడాదికి పట యారు. ముందే
తెల్ుస్ు అయినా నేన్ు తటటోకోల్ేకపట యాన్ు. మీకోస్ం తేరుకొన్న చూసతస్రికి చేతిల్ల రూపాయి ల్ేదు. ఒక
నాల్ుగు ల్క్షల్ు అప్ుప అయిుంది. అదంతా చల్ప్తిరావ్ు చూస్ుకునానరు. మీ నాన్న పట యాక నాకు
చెపాపరు. ఆ డబాంతా ఆయనే కటాోరు. మీ చదువ్ుల్ు, అవ్స్రాల్ు అనీన ముందునానయి.
నాకు భయం వేసింది. నేన్ు హై స్ూకల్ు కూడా స్రిగగ ా పాస్ు కాల్ేదు. నాకు ఉదో ుగం ఎవ్రిస్ు ారు. ఆ డబుా
ఇవ్ేకుండా ఆయన్కు ఓ న్మస్ాకరం పెటో ,ి మిమమలిన తీస్ుకొన్న ఏ ఊరికయినా వెళ్ళుపట దాం అన్ుకునాన.
కాన్న ఎకకడికళ్ళునా ఏ చిన్న ప్న్న చేస్ట బతకాలి. బతకోచేిమో.... కాన్న మీ భవిష్ుతు
ు ? మిమమలిన కూడా
నాల్ా ఏదో గవ్రనమెంట్ స్ూకల్ చదువ్ుల్తో స్రిపెడితే మీ నాన్నగారి కోరిక తీరదు అన్నపించింది. మీరు
కూడా నా వ్ల్ో జీవితాంతం కష్ో ప్డతారు అన్నపించింది. మీరు ప్ుటిోన్ప్పటిన్నంచి మీ నాన్న అనేది ఒకకటే..
మీరు బాగా చదవాలి అన్న....గచప్ప వాళ్ళు కావాల్న్న.. అదే నా చెవ్ుల్లో మారచమగింది. కాన్న ఎల్ా.... ?
మిమమలిన చదివించడాన్నకి మారగ ం ఏది. మాటాోడడాన్నకి కాన్న, ఒక స్హాయం అడగడాన్నకి కూడా ఎవ్రూ
ల్ేరు. నేన్ు ఒకక దానేన..
అల్ాంటి స్మయంల్ల చల్ప్తిరావ్ు ఒచాిరు. తన్ బాకీ మొతు ం మాఫీ చేస్ు ా అనానరు. మీరు జీవితంల్ల
ఎంత చదువ్ుతారచ, ఒక మంచి జీవితాన్నకి మీకేం అవ్స్రం అవ్ుతుందో ఆయనే చూస్ుకుంటా అనానరు.
అల్ా అన్న నోటట మీద రాసిచాిరు. కాన్న న్న్ున ఆయన్తో ఉండమనానరు.
ఈ విష్యం రాయడాన్నకి ఎంత న్రక యాతన్ అన్ుభవిస్ుునాననో ఆయన్ ఆ మాట అన్నప్ుపడు అంతకు
వెయిుంతల్ు అన్ుభవించాన్ు. ఆయన్ మంచివాడో , చెడెవాడో నాకు తెలియదు. కాన్న నా కళ్ుముందు
మీరిదురే ఉనానరు. ఒక న్నరణ యం తీస్ుకుంటే చాల్ల చాల్న్న చదువ్ుతో జీవితాంతం కష్ో ప్డే మీరు, ఇంకో
న్నరణయం తీస్ుకుంటే మీకు కావాలి్ంది చదువ్ుకొన్న జీవితంల్ల సిిరప్డే మీరు. దీన్నకి నేన్ు నా జీవితంల్ల
న్ుంచీ ఒక ప్దేళ్ళు ఆహుతి ఇవాేలి.
కాన్న అది న్న్ున జీవితాంతం వెంటాడుతుంది. కొన్నన రచజుల్ు ఉదో ుగం చేదు ామన్న ప్రయతినంచాన్ు.
మీరన్ుకున్నటటో నాన్న గారి ఆఫీస్ుల్ల నాకు ఉదో ుగం ఇవ్ేల్ేదు. ఒక ఆయా ప్న్న. కాన్న నెల్ తిరిగేస్రికి మీ
స్ూకల్లో ఫీస్ు కటో మన్న, కటో కపట తే తీసతస్ు ామన్న చెపాపరు. నా ఆయా జీతం మీ ఫీస్ుకే స్రిపట ల్ేదు. ఆ రచజే
చల్ప్తిరావ్ు దెగగర నోటట మీద రాయించుకునానన్ు. కాన్న మీరు ఇకకడుంటే నా విష్ం మీకు అంటటకుంటటంది
అన్న మిమమలిన హాస్ో ల్ కి ప్ంపతస్ాన్ు.
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నేన్ు చేసింది నీచమయిన్ ప్న్న అన్న నీకు అన్నపించచచుి. అది న్నజం. నేన్ు ఒప్ుపకుంటటనానన్ు. నేన్ు
చేసిన్ది తపతప. కాన్న దాన్నకి న్నన్ున న్ువ్ుే శక్ించుకోకు. న్న్ున శక్ించు. నాతో మాటాోడకు, న్న్ున తిటటో,
కాన్న నా గురించి ఎకుకవ్గా ఆల్లచించకు. కేవ్ల్ం చదువ్ుకో. న్ువ్ుే ఒక మంచి సిితికి చేరుకునానక
అప్ుపడు కావాల్ంటే న్న్ున నీతో తీస్ుకుపట . ఒదు న్ుకుంటే ఇంకా మంచిది. నీ తముమడిన్న బాగా చూస్ుకో.
మీరిదురూ కలిస్ుండాలి ఎప్పటికి. మీతో నేన్ు ల్ేకుంటే ఏమీ ఫరవాల్ేదు. నా గురించి నాకు ప్టిోంప్ు ల్ేదు.

ఇది న్ువ్ుే న్న్ున అరధం చేస్ుకోవాల్న్న కాదు. నీ దృషిో న్ువ్ుే బాగుప్డాల్న్న మాతరమే ఉండాల్న్న. వేరే ఏ
బాధ్ న్నన్ున దారి తపిపంచచదు న్న. అదే మీ నాన్న ఆఖ్రి కోరిక. నా ఆఖ్రి కోరిక కూడా.
న్ువ్ుే ఒప్ుపకుంటే మీ అమమ.’
ఇది చదివాక నా మీద నాకే అస్హుం వేసిoది. చదువ్ుతున్నంత సతప్ు ఏడుస్ూ
ు నే ఉనానన్ు. అమమ కావాలి
అన్నపించింది. కాన్న ఫట న్ చేసత ధెరరుం చెయుల్ేకపట యా. నేరుగా వెళ్ళో అమమ కళ్ు మీద ప్డిపట వాలి.
టరం చూస్ా. రాతిర బస్ు్ ప్టటోకోవ్చుి. పొ దుునేన హైదరాబాదుల్ల దింపతస్ు ుంది.


*

*

బసె్కాకన్ు. మన్స్ు కొంచం ప్రశాంతంగా అన్నపించింది. అమమన్న కల్ుస్ుునానన్ు అన్న అన్ుకుంటా. రాతిర
హాయిగా న్నదర ప్టిోంది. అమమ న్న్ున క్షమిస్ుుంది అన్న న్మమకమేమో. హైదరాబాద్ ఒచేి 10 న్నమిషాల్
ముందు వ్రకు హాయిగా ప్డుకునానన్ు. ల్ేచి ఫట న్ చూస్ుకునానన్ు. అమమ దెగగర న్ుంచి మిస్ె కాల్్
ఉనానయి. కాన్న కాల్ చెయుల్ేదు. నేన్ు అమమనీ నేరుగా చూడాలి.
పీరతి దెగగరన్ుంచీ కాల్్ ఉనానయి. మెసతజస్ ఉనానయి. తన్కు ఫట న్ చేశా.
“ఏయ్. ఇవాేళ్ కల్ుస్ాు అనానవ్ కదా. ఎప్ుపడు? ఎకకడ?” అండి ఫట న్ ఎతు గానే.
“స్ారీ పీరతి. నేన్ు హాస్ో ల్ కి ఒచాిన్ు. కాన్న మళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ు ళనాన. ఒచేివారం ఒస్ాు.”
“అదేంటి. ఎందుకు ఒచాివ్. ఎందుకు వెళ్ు ళనానవ్.”
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“ఊరిక”ే
“ఊరికే ఏంటి. పిచాి. అంత దూరం న్ుంచి ఒచిి మళ్ళు వెళ్ుడం ఏంటి”
“ఒచాిన్ు. కాన్న మా అమమకి స్పెస్
రై ఇదాుం అన్నపించింది. అందుకే.”
“స్పెస్
రై ా.. ఎందుకు?”
“ఎందుకేంటి.. ఎప్ుపడు చెప్ు ుంటా కదా అందుకే.”
“ఏం చెప్ు ుoటావ్?”
“అదే....”,“మా అమమ దేవ్త.....న్నజంగా”
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3. మారుతి స్టో ర్స్
“‘అందరికి పెళ్ోయిపట తుంది. నీ కంటే పెదు ో ళ్ుది అయింది, నీతోటోళ్ుది అయిపట యింది. ఇప్ుపడు నీకంటే
చినోనళ్ుది కూడా అయిపట తుంది. న్ువ్ుే మాతరం అల్ాగే ఉండు. స్రేనా.’
అనే అమమ వాళ్ు ఎతిు పొ డుప్ు మాటల్ు తటటోకోల్ేక, చివ్రికి ఈ స్ంవ్త్రం పెళ్ళు చేస్ుకునాన. యు ఎస్
ఒచిి 8 ఇయర్స్ అయినా ప్రతి ఇయర్స ఇండియాకి మాతరం ఒస్ుుంట తప్పకుండా. అదీ డిసెంబర్స ల్లనే ఒస్ు .
అది పెళ్ళుళ్ు సీజన్ కదా అమమ నాన్న రాగిగంగ్ ఇంకా ఎకుకవ్ ఉండేది. స్ట మొతాున్నకి ఒక ప్న్న
అయిపట యిందన్న నాకంటే అమమ వాళళు ఎకుకవ్ స్ంతోషిస్ు ునానరు.”
ఇల్ాంటి విష్యల్ు పెళ్ుయిన్ కొతు గా పెళ్ుయి ఇంటికి ఒచిిన్ అమామయికి చెప్పడం తపట ప ఒపట ప తెల్ేదు.
పెళ్ళుకి ముందు ఒక రండు నెల్ల్ు మాటాోడుకునాన, ఇప్ుపడు అంతా కొతు గనే ఉంది. అయింది వారమే కదా.
పిరయాంక మొహం చూసతు తపతపనేమో అన్నపిస్ు ుంది.
“అంటే మీ కనాన మీ అమామ, నానేన హాుపీగా ఉనానరా? మీరు ల్ేరా?” అన్న అడిగింది మూతి వ్ంకరగా
పెటో టకొన్న.
“అన్ుకునాన. నీకా డౌట్ ఒస్ు దన్న. నేన్ు ఏదో చెప్పబో యి ఇంకేదో చెపిపన్. నాకు మాటాోడడం స్రిగగ ా రాదన్న
చెపిపన్ కదా ముందే.”
“నాకేం అటో అన్నపిస్ుల్ేదు. కావాల్నే అన్నటటోంది. న్చికపట తే ఎందుకు చేస్ుకున్నటటో మరి పెళ్ళు.” అన్నది
కొంచం వ్యాురంగా.
“దేవ్ుడా... కథ ఎకకడిన్నంచి ఎకకడికి పొ యిుంది. మా అమమవాళ్ు రాగిగంగ్ గురించి చెపాపలి అన్ుకున్న.
అంతే.. చెపాపల్నంటే నేన్ు చాల్ా హాుపీగా ఉనాన. నా జీవితంల్ల ఇదే గచప్ప స్ంఘటన్. నాకంటే
అదృష్ో వ్ంతుడు ఈ ల్లకంల్ల ఉండడు. చాల్ా..ఇంకా నీ మీద ఒటేోసి చెప్పనా..”
“స్రే.. స్రే.. న్మిమన్. అన్వ్స్రంగా నా మీద ఒటో oదుకు..అస్ల్ే కొతు గా పెళ్ుయిన్ దాన్నన. మా ఆయన్
ఒకకడే అయిపట తాడు పాప్ం...” అన్న న్విేంది.
అంతల్లనే షాప్ు ఒచిింది. కారు గచడ ప్కకన్ పార్సక చేశాన్ు.
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“అంత స్ంతోష్ంగా ఉనోనళ్ుయితే ఏ మోర్స కో, డి మార్సో కో తీస్కపట వాలి గాన్న, ఈ గల్లో ప్కకన్ చిన్న షాప్ు.
ఇకకడికందుకు తెచిిన్టటో మరి.” అన్నది ప్కకన్ున్న షాప్ున్న చూసి.
“దాన్న గురించి చెపు ామనే ఈ టాపిక్ తెచిిన్ అంతల్లప్ు షాపత ఒచిింది. పొ యియుటప్ుపడు చెపు ా. కాన్న ఈ షాప్
తెలిసిన్ వాళ్ుది. ఈ అంకుల్ అంటే నాకు చాల్ా ఇష్ో ం. చిన్నప్ుపడు అమమ ఏదనాన తెమమన్న చెప్పంగానే
ఉరుకుకంట ఇకకడికే ఒస్ుుండే. ఇప్పటివ్రకు అదే చేస్ు ునాన.”
కారు దిగిన్ం. షాప్ు అటో నే ఉంది కాన్న కొంచం పాతబడింది. కళ్ తప్ుపతుంది. ప్గుళ్ళు ఒచిిన్ గచడల్ు.
అకకడకకడ బూజు. ముందు క ంటర్స ల్ చాకో ట్ సీస్ాల్ు, ఒక ప్కక మూల్కి న్ూనె డబాాల్ జిడుె, ఎదురుంగ
దేవ్ుడి ఫట టోల్ ప్కకన్ అగరుబతిు , కూరుింటే, ల్ేసతు కిర్స కర్స మనే పాత స్ూ
ో ల్ మీ అంకుల్, బయట కూల్
డింర క్ కేట్
ర ్, కొబారికాయల్ స్ంచి, ప్ది స్ారుో కిక్ కొడితే గాన్న స్ాోర్సో కాన్న పాత స్ూకటర్స, పెరన్ ప్యిన్ బో రుె
మీద పతరు, “మారుతి స్టో ర్స్.”...
మమమలిన చూడంగనే ల్ేచి ప్ల్కరించిండు అంకుల్.
“ఏం రమేష్. బాగున్నవా? ఏంది పెండిో అయిు మూడు రచజుల్ు కూడా కాల్ే అప్ుపడే బయట
తిరుగుతున్నవ్ు?”
“అటో న్ుకుంటే ఎటాో అంకుల్. తప్పదు కదా. అయిన్ వారం అయితది రేప్టికి.”
అంతల్ పిరయంకన్న చూసి, “ఏమామ బాగున్నవా? ల్లప్లికి ఒచిి కూరచి.” అన్న కురీి ఏశండు.
మళ్ళు తన్తో, “గురుునాననా..మొన్న పెళ్ళుకి ఒచిిన్ం.” అన్నడు.
“ఫరవాల్ేదు అంకుల్. ఎందుకు గురుుల్ేరు, ఆంటీ కూడా ఒచిిన్ుర కదా పెళ్ళుకి.” ల్లప్లికి పట కుండా బయటనే
ఉండి అన్నది పిరయాంక. బానే గురుుపెటో టకుంది అన్ుకునాన.
“ఎమనాన స్ామాన్ు కావాల్న్న ప్ంపించిందా అమమ.” అన్న అడిగిండు మెల్ోగా.
అవ్ున్న్న లిస్ుో తీసి ఇచిిన్.
“స్రే నేన్ు కటిో పెడు ుంట, అటో ల్లప్లి పొ యిు ఉంటో కూస్ొ ండి.. ఈడ వేడిగ ఉంటది మీకు.” అన్న ఆంటీన్న
పిలిచిండు.
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“ఏం ఫరవాల్ేదు అంకుల్. ఇకకడే ఉంటాం. నాకు అల్వాటే కదా.”
“అస్ల్ే అమీీకా మీది. ఈ వేడి అల్వాటట ఉండదు కదా.”
“ఏం కాదు. మేం ఎప్ుపడు హైదరాబాదే.” ఇది అందరికి చెపిప చెపిప అల్వాటట అయిపొ యింది నాకు.
“అంతేన్ంటవా. ఏమో మల్ో . మావోన్నకి మస్ుు కష్ో ం అయిుంది పాప్ం. మస్ుు ఇబాంది ప్డె డు.”
“ఓహ్మ.. మీ అబాాయి కూడా అమెరికాల్లనే ఉంటాడా అంకుల్.” అడిగింది పిరయాంక.
“అవ్ున్మామ. ఇగచ... రమేష్ పొ యిన్ంకనే ధెరరుం ఒచిి ప్ంపించిన్. ఒక అయిదారేoడుో ఐతుంది. అది కూడా
మీ మామయు వ్ల్ో నే.. మంచచడు రడిె స్ాబ్. మా రాజున్ు ప్ంపించాల్ాన ఒదాు అన్న ఆల్లచిస్ుుంటే ఏం కాదు
అన్న ధెరరుం చెపిపoడు. ఆయన్ ప్ుణుమాన్న మావోడు సెటిల్ అయిుండు.”
అంకుల్ రాజు గురించి చెపతు చిరాకు నాకు. ఒచిిన్ప్పటిన్ుంచి ఎప్ుపడయినా ఆ టాపిక్ ఒస్ు డెమో అన్న
భయప్డుతూనే ఉనాన. తప్పదన్న తెల్ుస్ు. కాన్న ఇది ఒకస్ారి ఒసతు ఇంక ఆగదు.
ఆంటీ రండు పతో టో ల్ో ఏవో సీేటట
ో పెటో టకొన్న ఒచిింది.
“అయ్యు. ఇప్ుపడేం ఒదాుంటీ.. తినే ఒస్ుున్నం మేము.” అన్న ల్ేచింది పిరయాంక.
“అయ్యు. కొతు గా పెళ్ుయినోళ్ళు. మొదటిస్ారి ఒచిిన్ుర. అటో టో పట తరు.” అన్న బల్వ్ంతంగా చేతిల్ పెటో ంి ది
ఆంటీ. నా దికుక అదో ల్ాగ చూసింది పిరయాంక. తిన్ు అన్న సెరగ చేసి న్విేన్.
“అవ్ునే. మన్ రాజు ఉండేది ఎకకడ. నార్సు కరచలినా నా?” ఆంటీన్న అడిగిండు అంకుల్.
“ఆ.. అదే.. ప్రతిస్ారీ చెపు ా.. మల్ో ఎవ్రనాన ఒచిిన్ప్ుపడు అడుగుతనే ఉంటడు?” న్నష్ూ
ూ రo ప్డె ది ఆంటీ.
ఈ రాజు గాన్న టాపిక్ ఆగేది ల్ేదన్న అరధం అయిుంది.
“స్రే అంకుల్. మీరు కటిో పెటో టన్నర. కొంచం సతప్ు ఆగి ఒస్ు ం మేము.” అన్న బయల్ేురిన్ం ఆడిన్ుంచి.
బయటికి రాంగానే పిరయాంక అన్న మాట, “తెలిసిన్ వాళ్ు దెగగరికి అన్న ముందే చెపతు మంచిగ రడీ అయిు
ఒస్ుుండే కదా. ఎదో ఇంటి స్ామాన్ుో తేవ్డాన్నకి అన్న చెపిప తెచిిన్ుర.”
“ఏం కాదుల్ే. చాల్ా బాగునానవ్ు. వాళ్ళు అంత సెపష్ల్ గా టీట్
ర చేస్ురు అన్న నేన్న్ుకోల్ే. మంచచళ్ళు పాప్ం.”
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“మరి మంచచళ్ళు అయితే పాప్ం వాళ్ుబాాయి గురించి చెప్ు ుంటే అటో మధ్ుల్ల ఒచేిసినంేర ది?
ఏమన్ుకున్నరచ.”
“ఏమన్ుకోరుల్ే. వాళళుం చుటాోల్ు కాదు కదా.”
“హ్మమ.”
“ఆ రాజేష్ గాడంటే పెదు ఇష్ో ం ల్ేదు నాకు. అదో రకం మన్నషి. వీళళోమో రాజు, రాజు అన్న వాడి గురించే
చెప్ు ుంటరు”
“వాళ్ళుంటికి పట తే వాళ్ు కొడుకు గురించి చెప్పకుండా ఇంకవ్రి గురించి చెప్ురు మల్ో . ఐనా ఏమయింది.
చిన్నప్ుపడు ఎమనాన కొటటోకున్నరా?”
“అంత సీన్ ల్ేదు. నాకంటే చిన్న పిల్ోగాడు వాడు. రండు మూడేండుో అన్ుకుంటా. ల్ాస్ో ఇయర్స నేన్ు
ఇండియాకి ఒచిిన్ప్ుపడు వాడు కూడా ఒచిిన్ుండే.”
“ఒచిి?”
“ఇప్ుపడు కథంతా చెప్పమంటవా? స్రే విన్ు ఓపిక ఉన్నంత సతప్ు..
అస్ల్ు నాకు రాజేష్ గాడితో పెదు ప్రిచయం ల్ేదు ఎప్ుపడూ. షాప్ు ఇల్ుో అదే కాబటిో అప్ుపడప్ుపడూ
అకకడ కన్ప్డేట ోడు. స్ట పెదుగా ఒపీన్నయన్ కూడా ల్ేదు.
అందరిల్ాగా నేన్ుకూడా ఇంజనీరింగ్ అయియుస్రికి యుఎస్ మీద ప్డాె. నీకు తెల్ు్ కదా. ఇకకడ ఒకటి
ఊహించుకుంటాం. అకకడ పొ యిన్ంక వేరే ల్ాగుంటది సిచుయియష్న్. మాస్ో ర్స్ అవ్ేడాన్నకి ఒక సెమిస్ో ర్స
ముందు ఇండియాకి ఒచిిన్. అప్ుపడు ఒకరచజు ఈ షాప్ు అంకుల్ ఇంటికొచిిండు. నా కోస్మే.”


*

*

నేన్ు హాల్ ల్లకి ఒచేిస్రికి నాన్నతో మాటాోడుతున్నరు అంకుల్.
“ఏమో రడిె స్ాబ్ మీరు చెప్ు ున్ుర అంటే న్నజమే అయుుంటది కాన్న నాకే భయం అయితుంది.”
“నేన్ు చెప్ు ున్న అన్న కాదు. మీరు అన్నన అల్లచించి చెయుండి.” అంటటన్నరు నాన్న.
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“హల్ల అంకుల్. ఎటట
ో న్నరు?” అన్న మధ్ుల్ దూరిన్ నేన్ు.
“హల్ల రమేష్ బేటా. ఏంది ఒచిి రండు వారల్యితుoదంట. ఒకకస్ారి కూడా రాల్ే అంకుల్ షాప్ ల్కి.
అంతేల్ే మీ అమెరికా ఓళ్ో కి మా షాప్ు ఏడ ఆన్ు ది.” అన్నడు న్వ్ుేకుంటా.
“అయ్యు. నేన్ు జట్ ల్ాగ్ ల్ ఉన్న అంకుల్. అంటే అకకడ, ఇకకడ టరం చేంజ్ ఉంటది కదా. స్ట న్నదర స్రింగ
ప్టో దు కొన్నన రచజుల్ు. నాకు కూడా అల్వాటట ల్ేదు కాబటిో. జర పిచిిపిచిిగ ఉంది.”
“అవ్ునా. చూశనవా నాకు అది కూడా తెల్ేదు. అందుకే న్నన్ున ఒక ముచిట అడుగుదాం అన్న ఒచిిన్.”
“చెప్పండి అంకుల్.”
“ఏంల్ేదు. మా రాజేష్ ఏరకనే కదా. నీ కంటే రండేండుో చినోనడు. వాడు కూడ పాస్ అయితడు ఇంజనీరింగ్
ఈ నెల్. ఇప్ుపడు వాడేమో అమెరికా పట త అన్న ల్ొలిో చేస్ు ుండు. మాకా తెలి్నోళ్ళు ఎవ్ేరు ల్ేరాడ. వాన్న
దో స్ు ు వాళ్ు అన్నల్ు ఉన్నరు అది ఇది అంటటండు కాన్న. ప్ంపాల్లన ఒదోు , ఆడ ఎటట
ో ంటదో అరధం అయితల్ే.”
“ప్ంపించండి అంకుల్. ఏం ఆల్లచించకండి. చాల్ా హల్ప అయితుంది. చాల్ా మంచి డెసిష్న్.” అనేశన
ఆయన్ చెపతపది ప్యరిు కాకుండ.
“అంటే పెరస్ల్ు అవి ఎన్నయితాయి. వాళ్ళు చెపిపన్ దాన్న మీద ఎమన్న అయితయా?”
“అంటే ఫస్ో సెమిస్ో ర్స ఫీజు ఇకకడిన్నంచి తీస్కపట వాల్ె అంకుల్. ఇంకా వేరే అమ ంట్ i20 ల్ ఇస్ు రు. అది
కూడా తీస్కపట వాలి.”
“మరి ఫస్ో సెమిస్ో ర్స అయిన్ంక?”
“అది స్ాకల్రిుప్ తేచుకుంటరు, అకకడ ఇకకడ జాబ్ చేసి న్డిపిస్ురు.”
ఒకక న్నమిష్ం కిందికి చూసి ఏదో ఆల్లచిoచిండు అంకుల్.
“ఏం ఆల్లచిస్ుున్నరు. చూడండి, నాకు తెలి్న్ంతల్ చెప్ు ునాన. ఇంటోో ఒకకడు అమెరికా పట తే ఫాుమిల్ల
మొతు ం సెట్ అయితుంది. పట యినోళ్ళు ఎటనా
లో బాగుప్డు రు. వాళ్ుతో పాటట మొతు ం ఫాుమిల్లన్న ఒక మెటో ట
ఏకికస్ు రు. ఇది నేన్ు ఎంత మంది ఇండో ల్ో చూడల్ే అన్ుకున్నరు. ఇప్ుపడు నేనెటో ప్ంపిన్ అన్ుకున్నరు.
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ఫస్ో సెమిస్ో ర్స ఫీజు ఇకకడ ల్లన్ తీసి ప్ంపిన్. మిగితాది అకకడ వాళళు స్ంపాదించుకుంటరు. పెటర ోల్ ప్ంప్
ల్ల్ో హో టల్ో ల్ో ప్న్న చేస్ురు. ” అన్న స్ముదాయించిండు నాన్న.
“మీరంటే ఉదో ుగుల్ు. ల్లన్ తీస్ు రు. రేపెమన్న పిల్ో లన్నకి అవ్స్రమునాన చూస్ుకుంటరు. కాన్న మేము
చినోనల్ో ం. ఆ షాప్ు తప్ప ఏమీ ల్ేదు. ఇంక వీనెన్క పిల్ో కూడ ఉన్నది కదా నాకు.”
“అన్నన బాగయితయి. ఎకుకవ్ తకుకవ్ ఆల్లచించకుండా ప్ంపించేయ్. ఏదో ఒకటి చేసి ల్లన్ తీస్ట క.
కావాల్నంటే సెరన్ చేస్ు ా.” అన్న ధెరరుం చెపిపండు నాన్న.
ఏదో విన్నటటో విన్న ఎలిో పట యిండు అంకుల్. పొ యిన్ంక స్ంతకం పెడు ా అన్నందుకు అమమ కొంచం తిటిోంది
నాన్నన్న.
అది జరిగిన్ కొన్నన రచజుల్ు అంకుల్ కన్ప్డల్ేదు. నేన్ు, ఫెరండ్్, తిరుగుళ్ళు, టరం గడిచిపట యింది. నేన్ు వెళళు
రచజు ఒచిింది. ఇన్నన స్ారుో ఇండియా ఒచిిన్ కదా. ప్రతిస్ారీ ఒకటి కామన్. నేన్ు రిటర్సన పొ యియు రచజు
ఇల్ో ంతా హడావ్ుడి. న్న్ున కల్వ్డాన్నకి ఒచేి ఫెరండ్్, వాళ్ు చుటాోల్కి నాతో పాకటట
ో
ప్ంపించాల్న్ుకునేవాళ్ళు, నా స్ూట్ కేస్ు స్రుుతున్న అమమ, వెయిట్ ఎకుకవ్యిపట తుంది అన్న 5
న్నమిషాల్కు ఒకస్ారి భయపెటో ే నాన్న.
ఇదే ప్న్నల్ అందరం ఉన్నప్ుపడు ఒచిిండు అంకుల్, రాజేష్ న్న తీస్ుకొన్న. చాల్ా రచజుల్ తరవాత అప్ుపడే
చూడడం రాజేష్ న్న. ఏం మారల్ే వాడు చిన్నప్పటినంచి. అమాయకుడిల్ాగ ఉంటడు. ఎకుకవ్ మాటాోడడు. ఈ
రచజుల్లో టరల్ర్స దెగగర కుటిోంచిన్ బటో ల్ు ఎవ్రు ఎస్ుకంటటన్నరు. ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్ోల్ు, అమెరికా వెళు ాం
అన్ుకునే పిల్ోల్ు అయితే ఇంకా కష్ో ం. కాన్న రాజేష్ అటో నే ఉండు.
“ల్లన్ అపెో ల చేసతశన రడిెస్ాబ్. ఒచేిస్ు ది. రండు రచజుల్ల్ో . స్రే బాబు పట తుండు కదా ఒకస్ారి కలిపిదు ాం అన్న
తీస్ొ కచిిన్.” అన్న చేఫు ుండు నాన్నకు స్ంతోష్ంగా.
“వెరీ గుడ్. మంచి డెసిష్న్.” అన్న చెయిు కలిపిండు నాన్న.
“రమేష్ కొంచం అమెరికా ఒచిిన్ంక నీకు ఫట న్ గిటో చెయుమంట. ఎమనాన అవ్స్రం ఉంటే చూస్ట క బేటా.
ఒకవేళ్ పెరస్ల్ు అవ్స్రం అయితే న్ువ్ుే అకకడ వీన్నకి ఇ్ుచుి, నేన్ు ఇకకడ రడిె స్ాబ్ కి ఇచేిస్ాు.”
“స్రే అంకుల్ నో పారబో ం.” అన్న అంకుల్ తో అన్న, “ఏ యూన్నవ్రి్టీకి ఒస్ుునానవ్?” అన్న రాజేష్ న్న అడిగిన్.
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“టకా్స్ అన్నయాు.” న్సిగిండు మెల్ోగా.
“ఎకకడ టకా్స్ ల్ల?”
“Texas A&M అన్నయాు... kingsville.”
“ఓహ్మ.. ఓకే.. మీ ఫెరండ్్ ఎవ్రనాన ఉనానరా అకకడ.”
“వాళ్ళు ఆల్ెరడీ వెళ్ళుపట యారు అన్నయాు.. నేనొకకడినే వెళాులి ఇప్ుపడు. అదే కొంచం భయంగా ఉంది.”
“ఉనానరు కదా అకకడ వెళ్ుగానే చూస్ుకోడాన్నకి. అదే ముఖ్ుం. వెళ్ుడం ఏముంది. ఇకకడ ఎకికతే అకకడ
దిగుతవ్ు.
మొహమాటంగా న్విే ఊరుకున్నడు రాజేష్.
“అదే భయం అయితుంది. వీడేమో అమాయకున్న ల్ెకక ఉంటడు. ఎటో పట తడో , ఎటో ఉంటడో ఒకకడు.” మల్ో
అదే అంటటండు అంకుల్.
“ఏం కాదుల్ెండి. అందరూ పట తల్ేరా. ఒస్ు ల్ేరా. మా ఓడు కూడా అటో నే ఉండేట ోడు. ఏం కాదు.” నాన్న
అంకుల్ కి ధెరరుం చెపిపండో ల్ేక నేన్ు కూడా రాజేష్ ల్ాగ అన్న చెపిపండో అరధం కాల్ే నాకు.


*

*

ఒక రండు మూడు స్ంవ్త్రాల్ు రాజేష్ గురించి విన్ల్ేదు నేన్ు. నా MS అయిపొ యింది. కొతు జాబ్, ఆ
హడావ్ుడిల్ల ఒక స్ంవ్త్రం ఇండియాకి రాల్ేదు. ఆ తరవాత ఒచిిన్ప్ుపడు కూడా ప్టిోంచుకోల్ేదు. కాన్న
పొ యిన్స్ారి ఒచిిన్ప్ుపడు కలిసిండే.
ఒకస్ారి నేన్నంటో ఉన్నప్ుపడు అంకుల్ నాన్నకి ఫట న్ చేశండు. ఒకస్ారి రమమన్నడు ఇంటికి అన్న చెపిపండు
నాన్న. స్రే నాన్న న్న్ున కూడా రమమంటే పట యిన్.
పొ యియుస్రికి అంకుల్, ఆంటీ, రాజేష్ ఉన్నరు. ఒకక న్నమిష్ం నేన్ు రాజేష్ న్న గురుుప్టో ల్ే. అస్ల్ు నేన్ు
చూసిన్ రాజేషతనా వీడు అన్నపించింది. అప్పటికి ఇప్పటికి స్ంబంధ్మే ల్ేదు. బారండెడ్ బటో ల్ు, చాల్ా కాసీలువి.
స్రే బాగా స్ంప్దిస్ు ుండు అన్ుకుకనాన. కాన్న ఇంతకుముందు ల్ేన్న సెో ల్
ల ఇప్ుపడు ఒచిింది. బిడియం,
అమాయకతేo కలిపిన్ బాడీ ల్ాంగేేజ్ ఇప్ుపడు ల్ేదు. చాల్ా కాంఫిడెంట్ గా ఉనానడు. రాముడు మంచి
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బాల్ుడు ల్ాంటి జుటటో కూడా సెరపక్్ ఒచిి మారిపట యింది. చెవికి పట గచచిింది. ఇటో చెప్ుపకుంటే ఇంకా
ఉనానయి. అమెరికా న్నజంగానే మన్ుష్ుల్న్న మారేిస్ుుంది అంటే ఏమో అన్ుకునాన. నా స్ంగతి ఎకకడేసిన్
గచంగళ్ళ అకకడే టరప్ుల్ల ఉంది. వీడు చూడు ఎటో మారిపట యిoడో . న్నజం చెపాపల్నoటే కొంచం అస్ూయ కూడా
ఒచిింది.
ఇది ఆల్లచించుకుంట నేన్ు గమన్నంచన్నది ఏందంటే అందరు సీరియస్ గా ఉన్నరు. మమమలిన కూరచిమన్న,
అది ఇది అన్నరు కాన్న ఒకకరి మొఖ్ంల్ న్వ్ుే ల్ేదు. అప్ుపడే ఏదో గచడవ్ అయిన్టటో ఉంది.
“రడిె స్ాబ్. మీరంటే గ రవ్o మాకు. ఇంతకు ముందు కూడా వీణణణ ప్ంపిoచేటప్ుపడు మిమమల్ేన అడిగిన్ుండే.
ఇప్ుపడు మల్ో ఏం చెయాుల్లన అరధం కాన్న సిితి ఒచిింది.” అన్న ఆపిండు.
“చెప్ుప మారుతి. నాకు అరధం అయింది చెపు ా. అంత పెదు కష్ో ం ఏమొచిింది.”
“మా రాజున్న చూశనార... ఎటో మారిపట యిండో . అప్ుపడు అమెరికా ప్ంపించిన్ం. ఇనేనoడో కు ఒచిిండు.
ఇప్ుపడు కూడా ఒకకడే ఒచిిండు అన్ుకుoటటనార? ఎవ్రినో తీస్ొ కచిిండు. దానేన పెళ్ళు చేస్ుకంటడంట.
ఇప్ుపడేం చెయాుల్ే. వీన్న చెల్ెో పెండిో కున్నది. దానేనవాడు చేస్ుకుంటడు. ఆ స్ట యి ఎమన్న ఉందా వీన్నకి?”
“అవ్ునా. హ్మమ.. ఒకక మాట చెపు ా ఇన్ు మారుతి. ఇయాుల్ రేప్ు ఇవ్న్నన ఎవ్రు ప్టిోంచుకుంటల్ేరు. పిల్ోల్కి
ఇష్ో ం అయితే మన్ం ఏం చేస్ుం. వాళ్ళు ఒదుు అంటే బల్వ్ంతంగా చేస్ు ామా? చేసినా వాళ్ళు స్ంతోష్ంగా
ఉంటరా?”
“అది కాదు రడిె స్ాబ్. తెల్ో పిల్ోన్న తీస్ొ కచిిండు.”
“అవ్ునా. ఇండియాకి ఒచిిందా ఇప్ుపడు?” ఆతురతల్ల ఆదిగేశన. తరవాత నాకే సిగగ ేసింది.
“అవ్ున్ు. ఆమెన్న హో టల్ో పెటో ,ి వీడు కూడా హో టల్ో నే దిగి మేము బతికున్నమా అన్న చూడనీకే ఇకకడికి
ఒచిిండు.”
“అయ్యు. అదేందయాు ఇంత దూరం ఒచిి. హో టల్ో దిగుడు. మీ అమమనాన్నకి ఎటట
ో ంటది.” అడిగిండు
నాన్న.
“టరీర కూడా ఉంది కదా అంకుల్. తన్ు ఎల్ా ఒస్ుుంది ఇకకడికి.” రాజేష్ భాష్ కూడా మారిపట యింది. సిన్నమా
వాళ్ు ల్ాగ న్ంగి న్ంగి తెల్ుగు మాటాోడుతునానడు. నాకొకక న్నమిష్ం న్వవేచిింది.
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“అదొ చిినా. నేన్ు రాన్నయున్ు దాన్నన ఇంటో కి. ఏదేమయినా కాన్న.” ఆంటీ కూడా కలిసింది అంకుల్ తోటి.
“ఇది స్ంగతి రడిె స్ాబ్. వీన్న చెల్ెో పెళ్ళు ఉన్నది. వీడు తెల్ో పిల్ోన్న తెసతు రేప్ు దాన్నన ఎవ్రు చేస్ుకంటరు?”
“ఆ మాటల్ే మాటాోడొ దు ు అన్న చెపిపన్ డాడీ నేన్ు నీకు. ఈ మధ్ు అంతా మారిపట యింది. ఎవ్ేరూ
ప్టిోంచుకోవ్టేో ఇవ్న్నన. నా పెళ్ళు వేరు, చెలిో పెళ్ళు వేరు. అయినా నేన్నప్ుపడే చేస్ుకోవ్టేో దు పెళ్ళు. ఇంకా టరం
కావాలి.” అరిచిండు రాజేష్.
“మరి చేస్ట కకపట తే ఎందుకు తెచిిన్వ్ ఆ అమామయిన్న?”
“మీరిటో మాటాోడు రన్న నాకేం తెల్ుస్ు. ఆ అమామయిన్న మీకు చూపించాల్న్ుకునాన. మన్నంటోో మంచిగా టీట్
ర
చేస్ురు అన్ుకునాన. మీ అందరి గురించి చాల్ా గచప్పగా చెపిపన్ టరీక
ర ి.”
ఒక న్నమిష్ం సెరల్ెన్్. ఎవ్రికి ఏం మాటాోడాల్లన అరధం కాల్ే.
“జరిగేది జరిగిపట యింది. రాజేష్ అన్నటటో ఆ అమామయిన్న ఇంటోోకి రాన్నవ్ేండి. ఆపాుయంగా మాటాోడండి.
ఆడ పిల్ో ఎవ్రయినా ఆడ పిల్ేో కదా. మీ అబాాయి కోరుకున్నంక మీకు కోడల్ు కాకుండా పట తుందా?” స్రిు
చెపిపండు నాన్న. మా నాన్నల్ల ల్వ్ మాురేజ్ కి ఇంత మంచి అభిపారయం ఉందన్న తెలియదు నాకు. ముందే
తెలిసతు బాగుండే అన్నపించింది.
“నాకు ఏo కష్ో ం ల్ేదండి. వీడెవ్రిన చేస్ుకునాన. కాన్న వీడి చెల్ెో గురించి ఏమనాన ఆల్లచించిండా? నేన్ు దాన్న
కటనం కోస్ం ఏం పెదుగా కూడబటో ల్ే. ఇప్ుపడు వీడిటో చేసతు రేప్ు దాన్నకి మంచి స్ంబంధ్ం రాకపట తే ఎటో ?
అస్ల్ు వీడికోస్ం తీస్ుకున్న ల్లన్ కూడా ఇంకా మొతు ం కటాోల్ే మేము.” అంకుల్ భయం నాకు కొంచం అరధం
అయింది.
“అదేంది. రాజేష్ కి జాబ్ ఒచిి రండు మూడు ఎండాోయియ కదా. ఇంకా ఆ ల్లన్ తీరపల్ేదా?”
“అది. కొంచం ఖ్రుిల్ు ఉండి మొతు ం తీరిల్ేదు అంకుల్. బట్ ఈ ఇయర్స ఎండింగ్ వ్రకు మొతు ం
అయిపట తది. అందుకే టరీక
ర ి ఇష్ో ం ఉనాన నేన్ు పెళ్ళు చేస్ుకోవ్టేో ఇప్ుపడే?” చెపిపండు రాజేష్.
“మరింకేంది మారుతి. పిల్ో లడు బాధ్ుతగనే ఉన్నడు. అప్ుప తీరిిన్ంకనే చేస్ుకంటా అన్న అంటటండు.
కావాల్నంటే చెల్ెో పెళ్ళు అయియువ్రకు ఆగమన్న చెప్ుప. ఎవ్రికీ ఏం తెల్వ్దు. తరవాత తెల్ోమామయిన్న
చేస్ుకనాన, ఎవ్రిన్న చేస్ుకనాన ఎవ్రేం చేస్ురు?” నాన్న ఐడియా నాకు ఏదో చీటింగ్ ల్ాగ అన్నపించింది.
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“ఏమో రడిె స్ాబ్. దాన్నన చూడున్నర. ఇనేనండో కి కొడుకు ఒస్ుుండు అన్న ఇల్ో ంతా ఒకకటి చేశంది. ఇప్ుపడు దాన్న
మొఖ్ంల్ ఎమనాన స్ంతోష్o ఉన్నదా?” అన్న అంటీన్న చూశండు.
“ఇంక ఇవ్న్నన న్డుస్ు నే ఉంటయి. పిల్ోల్ు ఇష్ో ప్డె ంక కాదన్ల్ేం కదా. కాదనాన, ఇప్ుపడున్న కోపాల్ు
తరవాతు రవాత ఉండవ్ు. మన్మే స్రుుకుపట వాలి.”
అటో నే కొంచం సతప్ు స్రిుచెపిప అకకడిన్ుంచి బయల్ేురిన్ం.
అప్ుపడు ఒచిిన్ రాజేష్ అంతే మళ్ళు ఇనెనండో యినా రాల్ేదు. అకకడే పెళ్ళు చెస్ుకన్నడoట. అంకుల్ వాళ్ున్న
రమమంటే వెళ్ళు పట ల్ేదంట.
“ఎందుకు?” అమాయకతేoతో అడిగిందో అరధం చేస్ుకొన్న అడిగిందో తెలియదు కాన్న అడిగింది పిరయాంక.
“ఏమో వీళ్ు కషాోల్ు వీళ్ువి. ఆ ల్లన్ స్ంగతి నాకు తెలియదు కాన్న చెల్ెో ల్ు పెళ్ళుకి మాతరం ఏం ఇవ్ేల్ేదు
రాజేష్ అన్న చెపిపండు నాన్న. స్ట అప్ుప చేసి కూతురి పెళ్ళు చేసింరు. వీస్ా గచడవ్ల్ు ఉనానయి కాబటిో దాన్నకి
రాల్ేకపట యిండoట రాజేష్. ఈ ల్ొలిో ల్ల అమెరికా అంటే టికట్్ ఖ్రుి రాజేష్ పెటో టకునాన వీళ్ుకి కూడా
ఖ్రుి అవ్ుతది కదా ఎంతో కొంత. అది కష్ో ం అన్ుకునానరేమో.”
“తెల్ో పిల్ోన్న కోడల్ుగా ఒప్ుపకోల్ేకపట యారేమో..”
“ఏమో.. అది కూడా న్నజం కావ్చుి. చెప్పల్ేo.”



*

*

మేము పొ యియు రచజు ఇంటికొచిిండు అంకుల్. ఒక పాుకట్ తెచిిండు.
“చెపతు నేనే ఒచిి తీస్ుకనేట ోడిన్న కదా అంకుల్. మీరందుకు ఈ టరముల్ల.” అన్న. అమెరికా ఫెో ట్్
ల అన్నన
అరధరాతిర పట తయి.
“అరే. ఏం కాదు. మీకందుకు కష్ో ం. ఇది చిన్నదే. వాళ్ు అమమ ఏమో పెటో ింది రాజేష్ కోస్ం. అడరస్ దీన్న పెరన్నే
ఉంది. రాజేష్ నే మీకు ఫట న్ చెయుమన్న చేప్ుం. జర అకకడికి పొ యిన్ంక పట స్ో చెయిు. ఏమన్ుకోకు. స్రేనా.”
అన్న ఒక పాుకట్ ఇచిిండు. ఒక కిల్ల దాక ఉంటదేమో.
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“ఏం ఫరవాల్ేదు అంకుల్. నేన్ు ఫట న్ చేస్ు ాల్ే రాజేష్ కి.”
ఇచేిసి ఉండమనాన పొ దుునేన షాప్ు తియాులి అన్న చెపిప పట తుండు.
బయట స్ూకటర్స కిక్ కొడుుంటే చూస్ుున్న.
అప్ుపడే పిరయాంక ఒచిింది.
“ఏంది. ప్ది స్ారుో కిక్ కొటిోనా స్ాోర్సో కాదు. అదే స్ూకటర్స ఏం మారల్ే. అదే చూస్ుునానవా?” అన్న న్విేంది.
“స్ూకటర్స మారల్ే. అంకుల్ మారిండు. ఇంతకుముందు ఆగకుండా ప్ది స్ారుో కిక్ కొడుతుండే. ఇప్ుపడు
మధ్ుల్ ఆయస్ప్డి ఆగుతుండు.”
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