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మధాయ్హన్ం. ఎండ బాగా మాడేచ్సుత్నన్ది. సందీప పాలుతాగి వుయాయ్లోల్ నిదర్ పోతునాన్డు. తలిల్ పడుతునన్ మానసిక కోష్భ   

పంచుకోవటానికి ఇంకా ఎనిన్ సంవతస్రాలో వునాన్యి. అపప్టిదాకానే ఈ పర్శాంతం. 
బయట అలికిడి వినిపించి బయటికి వచిచ్ంది కుసుమ. ఒక నడివయసుక్రాలు, పదహారేళళ్ కురార్డు అరుగు మీద కనిపించారు. 

ఆవిడ కూరొచ్ని గోడకు చేరగిలబడి కళుళ్ మూసుకొని వుంది. పకక్నే అమాయకమైన మొహంతో ఆ అబాబ్యి "అమామ్ అమామ్ "అంటూ 
తటుట్తునాన్డు. 

"ఎవరు బాబూ మీరు? ఏం కావాలి?" 
"ఎండకు మా అమమ్ సొమమ్సిలిల్ పడబోతుంటే ఇకక్డ కూరోచ్ పెటాట్ను. అమమ్ తేరుకోగానే వెళిళ్పోతాను." దీనంగా సమాధానం 

చెపాప్డు. 
"అయోయ్ పాపం వడదెబబ్ తగిలినటుట్నన్ది." అనుకొని లోపలికి వెళిళ్ ఒక చెంబుతో మంచినీళుళ్ రెండు గాల్సులు తెచిచ్ంది. ఆ అబాబ్యి 

తలిల్ మొహం మీదనీళుళ్ చలిల్ లేపి కూరోచ్పెటిట్ నెమమ్దిగా మంచినీళుళ్ తాగించటంమొదలెటాట్డు. ఆవిడ చెంబెడు నీళూళ్ తాగేసింది. కుసుమ 
వెళిళ్ మరినిన్ నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 

ఆ అబాబ్యికూడా తాగి, తలిల్ చేయి పుచుచ్కొని లేపి, "అమామ్ పోదామా?" అంటూ నడిపించబోయినాడు. ఆవిడ నెమమ్దిగా లేచి ఒక 
అడుగు వేయబోయి తూలి పడబోయింది. 

కుసుమ గబుకుక్న వచిచ్ ఆవిడను పటుట్కొని అరుగు మీద కూరోచ్పెటిట్, "ఏం బాబూ మీ అమమ్ చాల నీరసంగా కనిపిసుత్నన్ది. ఈ 
రోజు భోజనం చేయలేదా?" 

"లేదండీ. ఈ రోజే కాదు. రెండు రోజులయింది భోజనం చేసి. నినన్టి వరకు కాఫీ తాగి బనున్ తినాన్ము. ఈ రోజు అది కూడా లేదు." 
కుసుమ వారిదద్రిని తేరిపార చూసింది. గౌరవనీయమైన కుటుంబంలో నుండి వచిచ్నవారిలాగా అనిపిసుత్నాన్రు. ఆవిడ 

సాంపర్దాయమైన మనిషిలా వునన్ది. నుదుట బొటుట్ లేదు. పిలల్వాడి అమాయకపు మొహం, జాలి చూపులు, నీరసపడడ్ అవతారం. 
అభిమానంతో నిసస్హాయంగా తల దించుకునన్ తలిల్. 

"బాబూ! జాగర్తత్. అమమ్ను లేవకుండా చూసుకో. నేను ఇపుప్డే వసాత్ను." 
లోపలికి వెళిళ్న కుసుమ గబగబా ఒక గాల్సెడు గోధుమరవవ్ వుడికించి, రెండు పళాళ్లలో ఒక పకక్ నిమమ్కాయ వూరగాయ బదద్లు, 

వండిన గోధుమ రవవ్ పెటిట్, ఒక గినెన్లో చిలికిన మజిజ్గ తెచిచ్ వాళళ్ ముందు పెటిట్ంది. 
వాళుళ్ మహా మొహమాటపడిపోయినారు. "అయోయ్ వదద్ండీ, మేము వెళిళ్పోతాము." 
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"అటాల్గే వెళుళ్దురు. కొదిద్గా తింటే ఓపిక వసుత్ంది. లేకపోతే మీ అమమ్ నీరసంతో కళుళ్ తిరిగి పడిపోతే ఏం చేసాత్వు? అందుకనే ఈ 
కాసత్ తిని వెళుళ్దురు." 

పాపం, ఆ మాటతో ఇంక మొహమాటం తగిగ్ ఆవురావురని తింటునన్ వాళళ్కు బిడియం తగిగ్ంచటానికి కబురల్లో పెటిట్ వారి వివరాలు 
సేకరించింది కుసుమ. 

వాళళ్ కధనం పర్కారం, వాళళ్ది విజయవాడ దగగ్ర ఒక పలెల్టూరు. ఇంటి యజమాని అకక్డే గుళోళ్ పూజారి. ఇళళ్లోల్ పౌరోహితయ్ం 
కూడా చేసుకుంటూ భుకిత్కి లోటు లేకుండా పిలల్వాడిని చదివించుకుంటూ వునాన్రు. ఆవిడ కూడా అవసరమైన వాళళ్కు వంటలోల్ సహాయం 
చేసూత్ అంతో ఇంతో వెనకేసూత్ పిలల్వాడిని బాగా చదివించే ఆలోచనలో వెనకేయసాగింది. కాని విధి వారిమీద చినన్ చూపు చూసింది. ఒకనాడు 
ఆయన హఠాతుత్గా గుండెపోటుతో మరణించటంతో వారిదద్రి బతుకులు వీధినపడాడ్యి. అపప్టికి ఆవిడ వంటలు చేసూత్ కాలం 
గడుపుదామనుకునన్ది. కాని ఆ చినన్ వుళోళ్ వచేచ్ ఆదాయం ఏదో కషట్ం మీద వారిదద్రి పోషణకు సరిపోయేది.  పిలల్వాడి చదువు మధయ్లోనే 
ఆగిపోయేటటుట్నన్ది. అపుప్డే ఆ వూరి కరణంగారు సలహా ఇచాచ్రు. 

"హైదరాబాదులో పేదలకు వుచితంగా భోజనంపెటిట్ చదువు చెపిప్ంచే సాంఘిక సంకేష్మ హాసట్ళుళ్ వుంటాయి. అకక్డకు వెళిళ్ 
పిలల్వాడిని చేరిప్ంచమామ్." 

"ఆయన సలహా మేరకు చారీజ్లకు నా దగగ్ర వునన్దంతా వూడుచ్కొని ఇంత దూరం వచాచ్ను. నాలుగు రోజులయింది ఈ వూరు 
వచిచ్. మా కరణంగారు చెపిప్న వివరాలను పటుట్కొని ఎనోన్ హాసట్లల్కు తిరిగాము. కాని అకక్డ కూడా మా దురదృషట్మే వెంట వచిచ్ంది.  

ఆ హాసట్లల్నిన్ వెనకపడడ్ కులాల వారికేనట. అకక్డ చేరటానికి మా కులం అడడ్ం వచిచ్ంది. ఎవరినైనా పటుట్కొని మేము వెనకబడడ్ 
కులం వాళళ్మని ఏదైనా దొంగ సరిట్ఫికేట సృషిట్సేత్ పని సానుకూల పడుతుందని  వాళుళ్ ఒక సలహా కూడా ఇచాచ్రు.   

ఛీఛీ. చావననాన్ చసాత్ము కాని వాడి చదువు కోసం మా కులం మారుచ్కోవటం కనన్తలిల్ని చంపినంత పాపం అనిపించింది. 
అందుకనే ఏదో విధంగా మా వూరు వెళిళ్పోయి వాడికి కూడా నాతోపాటు వంటలు నేరిప్సేత్ అదే జీవనోపాధిగా మారుచ్కుంటాడు. ఏదో 
చదివిదాద్మని నేను వువివ్ళూళ్రుతునాన్ను కాని ఆ సరసవ్తిదేవి కరుణ వాడిమీద లేనపుప్డు మేమేం చేసాత్ము?" 

"అమామ్ అనన్పూరణ్ తలిల్ లాగా ఈ రోజు మాకు ఇంత అనన్ం పెటిట్ కాపాడావు. ఇది ఏ నాటి బంధమో? ఇంక బయలేద్రుతామమామ్." 
"రెండు రోజులగా అభోజనంగా వుండి ఇంత ముదద్ తినాన్రు. ఆ నీరసం ఇంకా వుంటుంది. ఇంత ఎండలో కనుక వెంటనే 

బయలుదేరితే ఇబబ్ందిపడతారు. ఇదిగో చాప. కాసేస్పు ఇకక్డే రెసట్ తీసుకొని చలల్బడాడ్క వెళుళ్దురు." 
ఆలోచనలో పడడ్ది కుసుమ. చూడబోతే తనది ఆ తలిల్కొడుకులది ఒకటే సమసయ్లా వుంది.  
తనకు కావలసినది ఇంటిని చంటివాడిని చూసుకొనే తోడు. వారికి కావలసినది పిలల్వాడిని చదివిసూత్ నివసించటానికి ఒకగూడు.  
కారు చీకటిలో కూరుచ్నన్ కుసుమకు ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటూ వెలుగు కనిపించింది. 
ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు లేచి వరండాలోకి వెళిళ్ంది.  
ఆవిడకు దిగులుతో ఆలోచనలతో నడుము వాలాచ్లని కూడా అనిపించలేదు. అటాల్గే గోడకానుకొని కూరుచ్నన్ది. పకక్నే పిలల్వాడు 

ఆదమరిచి నిదర్పోతునాన్డు.  
అనటమైతే అనన్ది కాని వూరికి వెళిళ్ ఏం చేయాలి? పిలల్వాడి భవిషయ్తుత్ ఏమిటి? చేతిలో చిలిల్కానీ కూడా లేదు. ఇపుప్డు ఈ 

మహానగరం నుండి వూరికి వెళేళ్ మారగ్ం ఏమిటి? అనిన్ పర్శన్లే. ముందు దారి అగమయ్గోచరంగా వుంది. 
అపుప్డే కుసుమ బయటకు వచిచ్ంది. "ఏమామ్ పడుకోకపోయినావా?" ఆపాయ్యంగా అడిగేటపప్టికి ఇంక వుండబటట్లేక, తన 
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కడుపులో బాధనంతా వివరించింది.  
"అమామ్ మీ పేరేల్మిటి?" 
"నా పేరు అలిమేలు, బాబు పేరు మోహన." 
"చూడమామ్ అలిమేలు. నా పేరు కుసుమ. నాకు ఒక మూడునెలల పసి పిలల్వాడు వునాన్డు. నా భరత్ అమెరికాలో వునాన్రు. మా 

అతత్గారికి ఆరోగయ్ం బాగలేక పెదద్కొడుకు దగగ్ర వునాన్రు. ఇంత ఇంటోల్ నేనొకక్దానేన్ పిలల్వాడిని పెటుట్కొని  వుంటునాన్ను. పిలల్వాడిని ఇంటిని 
చూసుకోవటానికి ఎవరైనా దొరుకుతారేమోనని వెతుకుతునాన్ను. మీకు కనుక అభయ్ంతరం లేకపోతే ఇకక్డే నా ఇంటోల్నే వుండి నా కొడుకును 
చూసుకుంటూ వుండండి. మోహనున్ చదివించే పూచీ నాది. అహఁ మీకభయ్ంతరం లేకపోతేనే." 

అనుకోని ఈ మాటలకు అలిమేలుకు నోటమాట రాలేదు. కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండుకునాన్యి. కాని వెంటనే తేరుకొని, "అమామ్, 
మేమెవరమో ముకుక్ మొహం తెలియదు. అంత ధైరయ్ంగా మాకు ఇంటి భాధయ్త పిలల్వాడిని........" అనుమానంగా అనన్ది. 

చినన్గా నవివ్,"చూడు అలివేలూ, నా అనన్ వాళళ్ందరికి దూరమయాయ్ను. దారి గమయ్ం లేక కొటుట్కుంటునన్ నాదగగ్రకు దేవుడే నినున్ 
ఈ రూపంలో పంపించాడని అనిపించింది. అడిగేసాను. ఇంక భాధయ్త అంటావా? నా వదద్ విలువైనవి ఏమీ లేవు. నువువ్ నీ కొడుకు నాఇలుల్ 
దోచుకు పోతారనన్ భయం ఏమాతర్మూ లేదు. ఆలోచించుకోండి. ఇంత బతుకు బతికి చివరకు పిలల్వాడికి ఆయాగా వుండవలసి వసుత్ందనన్ 
అనుమానం వుంటే చెపుప్. నాకు తెలిసిన వాళళ్దగగ్ర ఎకక్డైనా వంటకు ఏరాప్టు చేసాత్ను. నేను వేరే ఏదైనా ఏరాప్టు చూసుకుంటాను." 
కుసుమ ఇచిచ్న హామీకి అలివేలు పొంగిపోయింది. 

"అమామ్యీ, నిజంగా నీ వంటివారు ఎకక్డా వుండరమామ్. ఎవరి గడపలోనైనా కాసత్ సేద తీరుచ్కోబోతే అంతా తరిమి కొటిట్న వాళేళ్. 
అటువంటిది నువేవ్మో మాకడుపులు కూడా నింపావు. నీ కొడుకుకే కాదు నీకు కూడా సేవచేసుకునాన్ నా ఋణం తీరేది కాదు. మా మీద 
అంత నమమ్కం వుంచిన నీ దగగ్ర వుండటానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు." 

"అటాల్ అలిమేలూ అండలో నేనూ సందీప జీవితం కొనసాగించాము. మోహనున్ కూడా సూక్లోల్ చేరిప్ంచాను. సందీప  వాళిళ్దరికి 
బాగా అలవాటైనాడు. వాడు పెదద్వాడై సూక్లుక్ వెళేళ్ వయసొచిచ్న తరువాత కూడా ఆ తలిల్ కొడుకులు నాతోనే వుండిపోయి నా కుటుంబంలో 
భాగంగా వునాన్రు." 

************* 
"మరి మీ ఆయన నుండి కబురేమీ లేదా?" కుతూహలంగా అడిగింది పూరిణ్మ. 
"అపుప్డో వుతత్రం ఇపుప్డో వుతత్రం. చదువు అయిపోయి ఆయన వసాత్డు. మంచి వుదోయ్గం చూసుకుంటాడు. ననున్ సందీప ను 

పోషిసాత్డు అని  ఓపిక పటాట్ను.  
అపుప్డు ఒక వుతత్రం వచిచ్ంది. అతని చదువు పూరత్యినటుట్, అకక్డే వుదోయ్గంలో చేరినటుట్ రాసాడు. తవ్రలో నినున్ సందీప ను 

ఇకక్డికే పిలిపించుకుంటానని కూడా రాసాడు. పాస పోరట్ సిదద్ంగా పెటుట్కోమంటే ఆ ఏరాప్టుల్ కూడా చేసుకునాన్ను. నేనొక వెరిర్ బాగులదానిన్. 
అందరికి ఆ విషయమే చెపిప్ మురిసి పోయాను. ఇలుల్ కొంటునాన్నని ఒకసారి, చలి ఎకుక్వగా వునన్దని ఒకసారి, వేరేవూరికి 
మారుతునాన్నని, సెటిలయిం తరువాత తానే సవ్యంగా వచిచ్ తీసుకెళుళ్తానని, తడవకొకటిగా కారణాలు ఇసూత్  వుతత్రాలు రాసాడు." 

అటాల్ ఒక ఆరేళళ్ కాలం గడిచిపోయింది. చివరకు ఒకరోజు పోసట్ లో నాకు సందీప కు టికెటుల్ కూడా వచాచ్యి. ఇంక నా 
ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆ పాటికి మోహన డిగీర్ కూడా పూరత్యింది. వాడికి ఒక వుదోయ్గం చూపించి అలివేలు జీవితానికి ఒక మారగ్ం 
కూడా చూపించాననన్ తృపిత్ కూడా మిగిలింది.  
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ఆ రోజు బాంకోల్ రాజీనామా లెటర  ఇదాద్మని తయారయి వెళాళ్ను. ఆ రోజే నా జీవితం పెదద్ మలుపు తిరిగింది. 
******************** 

కుసుమ ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు.  
కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ పని చేసుకుంటునన్ సమయంలో కౌంటర దగగ్రకు ఒక పెదద్మనిషి వచాచ్డు. అతనికి కావలసిన పని చేసి 

మళీళ్ తలదించుకొని పనిచేసుకో సాగింది.  
"అమామ్యి, నీకు శీర్హరి గారు తెలుసా?"  
శీర్హరి బాబాయి పేరు వినగానే ఒకక్సారి తల ఎతిత్ంది. "ఆ తెలుసండీ. ఆయన మాకు చాల సనిన్హితులు. వారు మీకు 

పరిచితులా?" వుతాస్హంగా అడిగింది. 
"అమామ్ నీ పేరు కుసుమ కదూ, ఒకక్సారి ఫీర్గా వుంటే నీతో మాటాల్డాలి. అటాల్ కాంటీన కు వసాత్వా?" ఆ పెదద్మనిషి మొహంలో 

తెలియని ఆందోళన చూసి కుసుమకు శీర్హరిగారి కుటుంబం గురించిన విషయమేమోనని అనుమానం వచిచ్ంది. అపప్టికే లంచ టైం 
అవటాన ఆయనతో కాంటీన వైపు వెళిళ్ంది. 

అకక్డ ఆయన చెపిప్న విషయాలు వినన్ కుసుమకు కొంతసేపు నోటమాట రాలేదు. మెలిల్గా తేరుకొని, "నో, అటాల్ జరగటానికి 
వీలేల్దు. నేను వచేచ్వారం అమెరికాకు వెళుళ్తునాన్ను. ఇదిగో మావారు నాకు పంపించిన టికెట."అంటూ తీసి చూపించింది. 

"అమామ్యి, నువువ్ ఒకక్సారి మా ఇంటికి వసేత్ నీకు చాల విషయాలు అరథ్ం అవుతాయి. తొందరపడి వుదోయ్గం రిజైన చేయవదుద్." 
"మీరు ననెన్పుప్డూ చూడలేదుకదా! ఎటాల్ గురుత్ పటాట్రు?" ఇంకా అనుమానం తీరక అడిగింది. 
"అమామ్, శీర్హరి ఇంటోల్  ఆయన కూతురు సేన్హితురాళళ్తో తీసుకునన్ ఫొటో ఫేర్ం పెదద్ది వుంది. ముచచ్టగా వునన్ ఆ అమామ్యిలు 

ఎవరని ఒకసారి ఆయనను అడిగితే మీ వివరాలు చెపాప్డు. వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆ ఫోటో ఎదురుగా కనబడటంతో నినున్ సులభంగా గురుత్ 
పటట్గలిగాను."  

మొదటోల్ తటపటాయించినా కుసుమకు సికస్త్ సెనస్ హెచచ్రించింది.  
మురహరి అమెరికాలో పెళిళ్చేసుకొని ఇదద్రు పిలల్లకు తండిర్ అయినాడు అని ఆయన వేసే అభాండాల  నిజానిజాలు 

తెలుసుకోవాలంటే ఒకక్సారి ఆ పెదద్మనిషితో వెళిళ్ ఆయన చెపేప్ మాటలు వినాలని నిరణ్యించుకొని ఆయనతో కారెకిక్ వారింటికి వెళిళ్ంది. 
కుసుమకు ముందుగా మంచినీళుళ్ ఇచిచ్, "అమామ్ నేను చెపేప్ మాటలు నూటికి నూరుపాళుళ్ వాసత్వాలే. ఎవరో అయితే నేను అంతగా 

పటిట్ంచుకొనేవాడిని కాదు. నువువ్ శీర్హరికి ఆతీమ్యురాలవని తెలుసు. అందుకే నీ ఆతీమ్యుడిగా నీ జీవితం ఇంకా నాశనం కాకూడదని ఈ 
విషయాలు చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది." 

ఆయన చెపిప్న మాటల పటిట్ తెలిసిన విషయాలు.......... 
అమెరికాకు చదువుకోసం వెళిళ్న మురహరి, తన పొర్ఫెసర గారి కూతురితో పేర్మాయణం సాగించి వెళిళ్న ఆరునెలలలోనే పెళిళ్ 

చేసుకునాన్డు. అతనికి ఒక కూతురు ఒక కొడుకు వునాన్రు. భారయ్ కూడా బాగా చదువుకునన్ది. పిలల్లు కొంత పెదద్వాళళ్యాయ్రు కనుక తాను 
కూడా వుదోయ్గం చేదాద్మని నిశచ్యించుకునన్ది.  అకక్డ పిలల్లను చూసుకోవటానికి బేబీ సిటట్రస్ అని దొరుకుతారు. కాని వాళళ్కు గంటల 
లెకక్న చెలిల్ంచాలిస్ వుంటుంది. 

అపప్టికే మురహరి తన సంపాదనలో కొంత ఇండియాలో వునన్ తలిల్కి అనన్కు పంపించి వాళళ్ సవ్ంత వూళోళ్ ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్డు. 
అంత పెదద్ మొతాత్లు బేబీ సిటట్ర కు ఇవవ్టం అంటే అతనికి భరించే శకిత్ లేదు.  అకక్డ వునన్ ఇండియనస్ సాధారణంగా ఇండియా నుంఛే 
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మనుషులను పిలిపించుకొని ఇంటిపని వంటపని పిలల్ల పోషణ వంటి అనిన్ పనులు చేయించుకోవటం చూసాడు. అపుప్డు అతనికి వచిచ్న 
ఆలోచనే కుసుమను అమెరికాకు పిలిపించుకోవటం. 

"ఆరు నెలల కిర్తం నేనొక సైనస్ కానఫ్రెనస్ మీద అమెరికాకు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది.  ఇకక్డి నుండి వెళిళ్న మన వాళళ్కు అకక్డునన్ 
తెలుగువాళుళ్ ఆతిధయ్ం ఇచాచ్రు. ఒకొక్కక్రిని ఒకొక్కక్రు గెసట గా వుంచుకునాన్రు. ఆ సందరభ్ంగా నేను మురహరి ఇంటోల్ వుండవలసి 
వచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు ఈ విషయాలనిన్ తెలిసాయి.  

అంతే కాదు. అతను అమెరికాకు వెళిళ్న తరువాత మళీళ్ ఇండియాకు తిరిగి రాలేదనన్ భర్మలో వునాన్వు. కాని అతడు పర్తి 
సంవతస్రం  భారాయ్బిడడ్లతో సహా వచిచ్ తలిల్ అనన్ను కలిసిపోతునాన్డనన్ సంగతి నీకు తెలియదు. నేను వెళిళ్నపుప్డు అతను ఇండియాలో 
వాళళ్ వూళోళ్ ఇంటి ముందర తీసుకునన్ ఫోటోలనిన్ ఘనంగా చూపించాడు." ఆగి పకక్నునన్ టెలిఫోన సొరుగు తెరిచి,  

"ఇదిగో ఇది చూపించాలనే నేను పర్తేయ్కంగా మా ఇంటికి పిలుచుకొని వచాచ్ను." అంటూ ఒక చినన్ ఆలబ్ం చూపించాడు. 
అది చూసిన కుసుమకు కళుళ్ నదీపర్వాహాలయాయ్యి.  అందమైన ఇలుల్ ముందర గారెడ్న కారు. ముదుద్లొలికే ఇదద్రు పిలల్లు అమెరికన 

యువతి భుజం మీద చేయి వేసి రొమాంటిక పోజులిసూత్ మురహరిని ఇనిన్ సంవతస్రాలకు చూసింది. పెళిళ్ ఆలబ్ం అతత్గారి దగగ్రే వుంది. 
తామిదద్రు కలిసి ఒకక్ ఫొటో కూడా తీసుకోలేదు. అతను దేశం వదిలిపోయిన తరువాత అతని మొహం కూడా గురుత్లేకుండా పోయింది. 
ఇనాన్ళళ్కు అతనిన్ ఫొటోలో చూసుత్ంటే ఎవరో పరాయి వయ్కిత్లాగా అనిపిసుత్నన్ది. 

"అమామ్ కుసుమా,  తను చదువుకోసం అకక్డకు వెళిళ్న విషయం పెళిళ్ చేసుకునన్ విషయం చెపాప్డు. కాని నీతో పెళిళ్ జరిగిన 
సంగతి చెపప్లేదు. అపుప్డే అతని భారయ్ వుదోయ్గంలో చేరబోతునన్దని, పిలల్లను చూసుకోవటానికి ఇండియా నుండి భరత్ వదిలేసిన ఒక 
కొడుకు వునన్ అమామ్యిని  పిలిపిసుత్నాన్నని, ఆమె ఇంటి పని పిలల్ల పని చూసుకునేటటుట్, ఆమె పిలాల్డిని చదువు భాధయ్త తాను 
తీసుకోబోతునన్టుట్ ఎంతో గరవ్ంగా చెపాప్డు.  

ఇకక్డకు వచిచ్న తరువాత ఒకసారి శీర్హరి ఇంటికి వెళళ్టం సంభవించింది. అకక్డ ఆయన కెమెరాలో మీ దంపతులకు తీసిన ఫోటో 
ఫేర్ం షోకేస లో చూసిన నేను వివరాలు అడిగితే చెపాప్డు.  "చాల సంవతస్రాలు అయింది కుసుమను చూసి. అమెరికాకు భరత్ దగగ్రకు 
వెళిళ్పోయి వుంటుంది అనుకుంటునాన్ను." అని చెపాప్డు. అది వినన్ నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. కాని అతనితో నేనేమీ చెపప్లేదు. నినున్ 
బాంక లో చూసిన తరువాత అంతా అరథ్మయింది." 

"అంటే తానేమీ చెపప్కపోయిన శీర్హరి బాబాయి తన గురించి విచారిసూత్నే వునాన్డనన్మాట. ఛీ అనవసరంగా పరువు మరాయ్ద 
అంటూ అందరినీ దూరం చేసుకునన్ది. ఇపప్టికైనా ఈ పెదద్ మనిషి కనిపించాడు కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే తన బతుకు ఏమయేయ్దో?" 
తలుచుకుంటేనే భయమేసోత్ంది. 

******************** 
వురుము లేని పిడుగులాగా అతత్గారు బావగారు వచాచ్రు. 
"ఏం కుసుమా! ఇనాన్ళళ్కు భరత్ దగగ్రకు వెళుళ్తునాన్వా? సంతోషమమామ్. ఇదిగో వాడికి ఇషట్మని అమమ్ పచచ్ళుళ్ పాక చేయించి 

తీసుకొచిచ్ంది. బాగ లో పెటుట్కో." బావగారు అనాన్డు. 
"ఏం మొనన్ ఎండాకాలం వచిచ్నపుప్డు ఇవవ్లేదా? లేక మీ అమెరికా కోడలు మనుమలు కూడా ఇవి తినటం అలవాటు 

చేసుకునాన్రా?" యధాలాపంగా అనన్టుట్ అనన్ది. 
"ఆ ఇచాచ్ననుకో.........."అంటూ వెంటనే తిపుప్కుంటూ, "ఎండాకాలం ఇవవ్టమేమిటి? ఎపుప్డో ఆరేళళ్ కిర్తం వెళిళ్న వాడు మళీళ్ 
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రాకనే పోతే! ఎదీ నీ సామాను సరద్టం అయిందా?ఎలుల్ండేగా నీ పర్యాణం. నీవి సందీప వి బటట్లు అనిన్ సరేద్సావా?" అంటూ హడావుడి 
చేయబోయింది. 

"అయినా కోడలూ మనుమడు ఇకక్డ వుండగా అమెరికాలో ఎవరు తింటారు? అమామ్! నీ కోడలు జోకులేయటం కూడా 
నేరుచ్కునన్ది." బావగారు నవువ్తూ అనాన్డు. 

వాళళ్ మాటలు వినబడనటేట్, "అలివేలూ బాబుకు సూక్ల టైం అయింది. తయారయినాడా? నేను బాంక కెళుళ్తునాన్ను. వాళుళ్ 
పర్యాణం చేసి వచాచ్రు. ఒక గుపెప్డు అనన్ం పడేసి భోజనం పెటుట్. మళీళ్ సాయంతర్ం తిరిగి వెళాళ్లిగా!" అంటూ వెను తిరగకుండా 
వెళిళ్పోయింది. 

బాంక లో కూరుచ్నన్ కుసుమ మనసు లావాలా వుడుకుతునన్ది. "ఎంత మోసం ఎంత నాటకం. తలిల్ కొడుకులు అంతా కలిసి 
ఆడుతునన్ నాటకం. ఆ నాడు తముమ్డికి వీడోక్లు చెపప్టానికి వచిచ్న బావగారు మళీళ్ తలిల్ని తీసుకెళిళ్ ఇనాన్ళళ్కు వచాచ్డు. ఇంతకాలం తన 
అతీగతీ కనుకోక్వాలని కూడా అనిపించలేదు. ఈ రోజు తముమ్డికి మూటలు అందించటానికి వచాచ్రంటే ఎంతకు తెగించారు? 

సాయంతర్ం ఇలుల్ చేరిన కుసుమకు బుసలు కొడుతూ హాలోల్ కూరుచ్నన్ అతత్గారూ బావగారూ కనిపించారు. సందీప ను మోహన తో 
బయటకు పంపించింది అలివేలు. తలిల్ కొడుకు ఆమె మీద వంతులవారిగా విరుచుకు పడుతూ కుసుమ మీద తమకునన్ కసి అంతా 
వెళళ్కకుక్తునాన్రు. 

అదేదీ గమనించనటేట్ లోపలికి వెళళ్బోయింది కుసుమ. ఆమె వూహిసూత్నే వుంది. వాళుళ్ అంత సులభంగా వెళళ్రు. ఏదో రాదాధ్ంతం 
చేసాత్రని, ఎదురొక్నేందుకు సిదధ్పడే వచిచ్ంది. 

"కుసుమా, ఆగు. ఏమిటి నీ పొగరు? పొదుద్నన్ అటాల్ విదిలించుకు పోయావు? ఎలుల్ండి పర్యాణం పెటుట్కొని ఇంకా బాంక కు 
వెళళ్టం ఎందుకు? వుదోయ్గానికి రాజీనామా చేయలేదెందుకు?" నిలేసినటేట్ అడిగాడు బావగారు. 

"అలివేలూ ఒక కపుప్ కాఫీ పెటుట్ తల బదద్లవుతునన్ది." గదిలోకి పోబోయింది. 
"ఆగు. వాడు మాటాల్డుతుంటే అటాల్ విదిలించుకు పోతావేం? పెదాద్ చినాన్ వుండకక్రలేదా?" 
"ఏమిటి? ఇపుప్డు చెపప్ండి. ఇనేన్ళూళ్ లేనిది ఆరేళళ్కు ఇపుప్డు నా ఇంటికి రావలసిన అవసరం ఏమిటి మీకు. వచిచ్ంది చాలక ఏదో 

పెటిట్ంది తిని వెళళ్క ఈ ఆగడం ఏమిటి?" సోఫోలో కాలుమీద కాలేసుకొని అడుగుతునన్ కోడలిని చూసి విసుత్పోయింది అతత్గారు.  
"అదికాదు కుసుమా, నినున్ మనుమడిని చూదాద్మని బాబూ అమెరికాలో తహతహలాడిపోతు ఎదురుచూసుత్నాన్డు. మీరు అకక్డికి 

వెళిళ్న తరువాత ఎనాన్ళళ్కు చూసాత్మో అని నినున్ చూసిపోదామని వసేత్ నువేవ్మిటి కక్ష కటిట్నటుట్ మాటాల్డుతునాన్వు. ఏదో ఆరోగయ్ం 
బాగుండక ఇనాన్ళుళ్ రాకపోయినంత మాతార్న మనుమడి మీద కోడలి మీద అభిమానం లేనటేట్నా? మిమమ్లిన్ కూడా విమానం ఎకిక్ంచి 
పోదామని వచాచ్ము." అతత్గారు సంజాయిషీ ఇసుత్నన్టుట్ మాటాల్డుతుంటే కుసుమకు అరికాలి మంట నెతిత్కెకుక్తునన్టుట్ వుంది. 

"నేను ఎకక్డికి వెళళ్టం లేదు. నాకు నా వుదోయ్గం వుంది. నా కొడుకును నేను పెంచుకోగలను. పాపం మీరు అనవసరంగా ననున్ 
సాగనంపటానికి ఇంత దూరం  వచాచ్రు." 
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