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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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సామానల్నీన్ ఆటోలో ఎకిక్ంచి నిలుచునాన్డు సాంబడు. పది నిముషాలయింది. కృషణ్వేణి జాడ లేదు. చుటుట్ పకక్లంతా
పరిశీలిసుత్నాన్డు. సంధాయ్ సమయం.. ఇకక్డి డూయ్టీ అయిపోయింది, మరి నా ఇంకొక అరధ్ భాగానికి కూడా నీ సేన్హం కావాలి అంటూ
భూదేవి నెమమ్దిగా కదులుతోంది. పనెన్ండుగంటలు నాకు కనున్ల విందు కలిగించి వెళిళ్పోతావా అంటూ కినుకతో ఎరర్గా, పెదద్గా అయి,
తన కెంజాయ కిరణాలని నలుదిశలా వాయ్పింపజేశాడు ఆదితుయ్డు.
ఆ కిరణాలలో మెరుసుత్నన్ చెటల్ అందాలని ఆనందంగా పరికిసుత్నాన్డు సాంబడు.. కృషణ్వేణి ఆలశయ్ం చేసోత్ందని కొంచెంకూడా
అసహనంగా లేడు. సహజంగానే నెమమ్దసుత్డు.. జీవితంలో ఎదురుక్నన్ ఆటుపోటుల్, కషాట్లు మరింత సహనశీలిగా మారాచ్యి.
అటువంటి గుణం ఉనన్వాళుళ్ ఏ వృతిత్లోనైనా రాణిసాత్రు. అందరి అభిమానానీన్ చూరగొంటారు.
“సారీ సాంబా! అందరికీ వీడోక్లు చెపిప్ వచేచ్ సరికి కాసత్..” కృషణ్వేణి పరుగెతుత్తునన్టుల్గా నడుసూత్ వచిచ్ంది. ఫరవాలేదులే
అనన్టుల్ నవావ్డు.
కృషణ్వేణి వెనుక పెదద్ కలకలం. మొతత్ం హసట్ల అమామ్యిలంతా అకక్డే ఉనాన్రు. అంత తొందరగా వెళిళ్పోతునన్ది కృషణ్వేణి
ఒకక్తే. మిగిలిన వాళుళ్ సిటీ లోనే అనిన్ హాసిప్టలస్ లో పర్యతిన్దాద్మని అనుకుంటునాన్రు. ఒకమామ్యి రెండు దండలు తీసుకొచిచ్ంది,
తోటలోని పువువ్లతో కటిట్నవే!
వారెడ్న పారిజాతం సాంబడిని పిలిచి కృషణ్వేణి పకక్న నిలోచ్బెటిట్ంది. ఇదద్రి చేతా దండలు మారిప్ంచింది. ఆవరణ అంతా చపప్టల్తో
మారు మోగిపోయింది. తమ జీవితాలు కూడా తవ్రగా సిథ్రపడితే బాగుండునని దేవుడిని పార్రిధ్ంచుకుంటునాన్రు కొందరు.
“హాండసమ కపుల కదూ!” ఎవరో గటిట్గానే అనాన్రు. మళీళ్ చపప్టుల్.
PPP
“ఇటెకక్డికి సాంబా? మనం రైలేవ్ సేట్షనకి కదా వెళాళ్లిసింది? నీకు దారి తెలుసా? తినన్గా వెళాళ్లి.” కృషణ్వేణి గాభరాగా అంది
ఆటో మోజమజాహీ మారెక్ట దగగ్ర ఎడం పకక్కి తిరుగుతుంటే.
చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు.
“పర్తీ దానికీ ఏంటా నవువ్? భూమి తలల్కిందులయినా అటాట్ నవువ్తానే ఉంటావా?”
“భూమి గుండర్ంగా ఉంటుందే మొదద్మామ్య! తలకిర్ందులవటం ఏంటీ?” ఆటో అబాబ్యికి ముందే అడర్స కాగితం ఇచాచ్డేమో..
అతను నిరివ్కారంగా పోనిసుత్నాన్డు.
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“అయోయ్రామా! ఈయన దేనికీ చలించడు.. ఆటో అబాబ్య! కుడి వేపుకి తిపుప్.” నెతిత్ కొటుట్కుంది.
అందరికీ ధృఢ చితత్ం ఉనన్టుల్గా కనిపించే మనుషులు సవ్ంత వాళళ్కి మాతర్ం, నిమమ్కి నీరెతిత్నటుల్గా కనిపిసాత్రు. కృషణ్వేణి కూడా,
సాంబడి నిశచ్లతవ్ం చూసి చిరచిర లాడిపోతోంది.
“నేనునాన్ కదా! నిశిచ్ంతగా ఉండు పిలాల్!”
కృషణ్వేణి మారు మాటాల్డకుండా కళుళ్ మూసుకుని ఒక చేతోత్ ఆటో కడీడ్, ఇంకొక చేతోత్ సాంబడి చెయియ్ పటుట్కూక్రుచ్ంది.
ఊరుకోలేక కొంచె సేపయాయ్క కళుళ్ తెరిసేత్, ఆటో నిమస్ హాసిప్టల దాటి వెళోత్ంది. ఇంక గాభరా పడడ్ం మానేసి, కుతూలంగా చూసోత్ంది,
ఎటెళుత్నాన్మా అని.
శీర్నగర కాలనీ రోడుడ్ తిరిగి, అకక్డ ఎడం వైపునునన్ ఒక సందులో పెదద్ భవనం దగగ్ర ఆగింది ఆటో. గేటు దగగ్ర గూరాఖ్ సాంబడిని
చూసూత్నే సెలూయ్ట చేసి, గేటు బారాల్ తెరిచాడు. విశాలమైన పోరిట్కో దగగ్ర మెటల్ మీద కూరుచ్నన్ యాభై ఏళాళ్విడ ఎదురొచిచ్, సామానుల్
దించడంలో సాయ పడింది.
ఆటో పంపించేసిన సాంబడు, సామానుల్ లోపలికి తీసుకెళిళ్, హాలోల్ ఒక పకక్గా ఉనన్ గదిలో పెటిట్ంచి, బయటికి వచాచ్డు. కృషణ్వేణి
మెటల్ దగగ్రే నిలుచుండి పోయింది, సంభర్మంగా చూసూత్!
“దా వేణీ! మా ఫెర్ండ పర్సాద తెలుసు కదా! అతనిదే ఈ గెసట్ హౌస. నినున్ తీసుకు రావడానికి వెళుత్నాన్నని చెపప్గానే ఇకక్డ
రెండోర్జులుండి గుంటూరు వెళళ్ండని ఈ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. నేను ఇదే కదా మొదటి సారి రావడం.. హైదార్బాద అంతా రేపెలుల్ండి చూదాద్ం.
నువువ్ కూడా అనీన్ చూళేళ్దనుకుంటా! నేను తెలాల్రుఝామునే వచిచ్, ఇకక్డ నా సామానుల్ పెటేట్సి, భోంచేసి అటొచాచ్ను. అదీ సంగతి.” చేతిలో
చెయేయ్సి, గటిట్గా పటుట్కుని లోపలికి తీసుకెళాళ్డు. గుమమ్ం దగగ్రకెళళ్గానే, సామానుల్ లోపల పెటిట్ంచినామె పళెళ్ంలో హారతి తీసుకొచిచ్, ఇదద్రికీ
కలిపి తిపిప్ంది.
“అబాబ్యి, పర్సాద చెపాప్డమామ్! నా పేరు శాంత. అబాబ్యిని నేనే పెంచాను. బాగా అలవాటు.
కృషణ్వేణి ఇంక ఆశచ్రయ్ పడటం మానేసింది. సాంబడు అనీన్ పాల్న చేసుకునే వచాచ్డని తెలిసి పోయింది. ఏది చేసినా అంతే.. ఒక
సప్షట్త, ఒక నిబదధ్త కనిపిసుత్ంటాయి.
తమ సామానుల్ పెటిట్న గదిలోకి తీసుకెళిళ్ అంతా చూపించాడు సాంబడు.
“పొదుద్టి నుంచీ సామానుల్ సరిద్, అందరికీ టాటాలు చెపీప్ అలిసి పోయుంటావు. సాన్నం చేసిరా. అకక్డే షాంపూ, సబుబ్.. అనీన్
ఉనాన్యి. తరువాత నేను చేసాత్.” హాలోల్కి వెళిళ్ టివి ఆన చేశాడు.
పాత హిందీ పాటలు వసుత్నాన్యి. హాయిగా, మధురంగా. అలా వింటూ సోఫాలో కునుకు తియయ్డం మొదలు పెటాట్డు. కృషణ్వేణి,
చేతి మీద తటిట్ లేపింది.
“సాంబా! లే.. ఆకలేసోత్ంది.”
సాంబడు కళుళ్ నులుముకుంటూ లేచాడు.
“అబాబ్! అరగంట పడుకుక్నాన్నా.. మంచి నిదర్ పటేట్సింది. సరిగాగ్ పది నిముషాలోల్ వచేచ్సాత్.”
కృషణ్వేణి బారెడు జుటుట్నీ, ఫాన కింద ఆర బెటుట్కుంటోంది, ఫాన కింద నిలుచుని. లేత నీలం ఆరగ్ండీ చీర మీద తెలల్ని లకోన్
ఎంబార్యిడరీ చేసిన చీర, ఎగిజ్బిషన లో కొనన్ది కటుట్కుంది. దాని మీద అదే నీలం రంగు చికెన జాకెట. మెడలో సనన్ని మంగళ సూతార్ల
గొలుసు పలచ్ని విదుయ్త దీప కాంతిలో మెరుసోత్ంది. ఆ మెరుపులో, నునన్ని మెడ నిగనిగ లాడుతూ..
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సాన్నం చేసి, తెలల్ని పైజామా లాలీచ్ వేసుకుని, తడి జుటుట్ని వెనకిక్ దువివ్ బాతూర్ం లోంచి వచాచ్డు సాంబడు. వసూత్నే.. అలా
చూసూత్ నిలబడి పోయాడు.
నీలాల మబుబ్ల మధయ్లో తొంగి చూసుత్నన్ పునన్మి చందుర్డిలా ఉంది కృషణ్వేణి మొహం. విశాలమైన కళళ్ని సనన్గా ఐ లైనర తో
దిదిద్ంది, మరింత విశాలమయేయ్టుల్. నుదుటి మీద నిలువు బొటుట్..
మెలిల్గా, దగగ్రగా వచిచ్ వెనుకగా నిలుచ్ని, పటుట్కుచుచ్లా పరుచుకునన్ జుటుట్ని వాసన చూసూత్ ఉండి పోయాడు సాంబడు. రెండు
చేతులతో, జుటుట్ ఒక పకక్గా లాగి, వేణిని తన వైపుకి తిపుప్కునాన్డు. అదే మొదటి సారి చూసుత్నన్టుల్గా.. తనివి తీరా, కళళ్లోకి చూసుత్నాన్డు.
కృషణ్వేణి కాసేపు తను కూడా తీసి పోకుండా చూసి, రెపప్లు వాలేచ్సింది. మొహం దగగ్రగా తీసుకురాబోయాడు.
తలుపు మీద టక.. టక..
నిటూట్రిచ్, వెళిళ్ తలుపు తీశాడు సాంబడు.
“బాబూ! భోజనం.. తొమిమ్దవుతోంది. మీరు తినేసేత్, నేను వంటిలల్ంతా సరిద్ వెళిళ్పోవాలి. మళీళ్ పొదుద్నేన్ వసాత్. తోటలోనే వెనుక
పకక్ ఉంది నా కావ్రట్ర.” శాంతమమ్.. ఒక పకక్గా నిలబడింది.
బలల్ మీది ఆధరువులు చూడగానే పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది ఆకలి.
ఆలు ఫైర, చికుక్డు కాయ కూర, వెలుల్లిల్ పాయ పపుప్పులుసు, గడడ్ పెరుగు. వేడి వేడి అనన్ం తెలల్ని పళాళ్లోల్ వడిడ్ంచింది శాంతమమ్.
కరగ బెటిట్న నెయియ్ కమమ్ని వాసన వేసోత్ంది. గడడ్ పెరుగు.. కమమ్గా!
తృపిత్గా భోంచేసి, లేవబోయారు.
“బాబూ! మిమమ్లిన్ మేడమీదునన్ గదిలో పడుకోమనాన్డు పర్సాద. నేను పావుగంటలో వెళిళ్ పోతా.. వీధి తలుపేసుకుని వెళళ్ండి.”
అలాగే అనన్టుల్ తలూపి, హాలోల్ టివి చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు సాంబడు, వేణి దంపతులు.
PPP
పర్సాద వాళళ్ గెసట్ హౌస మరీ పెదద్దీ కాదు, చినన్దీ కాదు. మేడమీద మూడు గదులు, కింత ఒక గది, పెదద్ హాలు, కిచెన. హాలు
తకుక్వ ఫరిన్చరతో, గోడలకి అలంకరించిన ఆహాల్దమయిన

చితార్లతో.. లోపలికి వెళళ్గానే హాయిగా అనిపిసుత్ంది. శాంతమమ్ పెటిట్న

రుచికరమైన భోజనం మరింత హాయి కలిగిసోత్ంది. కాళుళ్ జాపుకుని విశార్ంతిగా కూరుచ్నాన్రు. కనురెపప్లు బరువెకిక్ పోయి, నిదర్ వసాత్
వసాత్నంటోంది.
“బాబూ!.. నే వెళుత్నాన్. తలుపేసుకోండి. మేడ మీద కుడి వైపునన్ గది. అందులో మీకు అవసరమైనవి అనీన్ పెటాట్ను. ఇంకా
ఏమైనా కావాలంటే వంటిలుల్ తీసే ఉంది. ఫిర్జలో అనీన్ ఉనాన్యి.”
శాంతమమ్ వెళళ్గానే తలుపేసి మేడ మీదికి దారి తీశాడు సాంబడు. వెనుకే నెమమ్దిగా నడిచింది కృషణ్వేణి, తల కొదిద్గా వాలిచ్..
ఎపప్టున్ంచో ఎదురు చూసుత్నన్ సమయమే అయినా, ఏదో తెలియని బిడియం..
గుమమ్ం దగగ్రే ఆగాడు సాంబడు, వేణి వచేచ్ వరకూ!
తెర తొలగించి లోపలికి అడుగు పెడుతూనే కళుళ్ విపాప్రిచ్ నిలబడి పోయారు ఇదద్రూ.
లేత నీలం కాంతిలో.. పందిరి ఉనన్ డబల కాట మంచానిన్ సనన్ జాజి మాలలతో అలంకరించారు. ఒక పకక్గా ఉనన్ డెకొలామ
బలల్ మీద, ఫాల్సుక్, పళుళ్ ఉనాన్యి. రెండు గాజు కపుప్లోల్ పాయసం, మీద గాజు మూతలు .. ఇదేమీ ఊహించలేదు సాంబడు కూడా.
అంతలో.. బలల్ మీదునన్ ఫోన మోగింది.
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తటపటాయిసూత్ ఎతాత్డు. “హలో డాకట్ర! హాపీ ఫసట్ నైట..” పర్సాద గొంతు మందర్ంగా! సాంబడు సప్ందించే లోపే ఫోన
పెటేట్శాడు.
14
“వెల కమ.. మన పాలసకి” సాంబడు కృషణ్వేణిని, నగరంపాలెంలో తన గదికి ఆహావ్నించాడు.
ఇంటి ఓనర మేరీ ఎదురొచిచ్ లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది. పాతకాలం డాబా ఇలుల్. ముందు పెంకులతో వేసిన పంచ. పంచ వెనుక పెదద్
హాలు. దానికి ఒక పకక్గా ఉనన్ గదే సాంబడిది. ఆ గది వెనుక సామానల్ గది. మేరీ ఆ సామానల్ గది ఖాళీ చేయించి సాంబడికి ఇచిచ్ంది.
హాలుకీ, సాంబడి గదికీ విడివిడిగా గుమామ్లునాన్యి. రెండు గుమామ్లకీ అమామ్యి నమసాక్రం పెడుతునన్టుల్గా కార్స సిట్చ డిజైన కుటిట్న తెలల్ని
తెరలు.
పంచలో ముందు రెండు సత్ంభాలు. రెండింటికీ బఠాణీ పూల తీగలు వేళాళ్డుతునాన్యి, నిండా పూలతో. నాపరాళళ్ వరండా
అయినా.. ఏళళ్ తరబడి పామి పామి కడగడంతో రాళుళ్ నునన్గా అయి, పాలిష రాళళ్ లాగనే ఉనాన్యి. నాలుగు పేము కురీచ్లు, టీ పాయ,
దాని మీద మడత పెటిట్న పేపరు.
సాంబడి గదిలో కొతత్గా కొనన్ ఇనుప మంచం, దాని మీద మెతత్ని పరుపు. సరికొతత్ దుపప్టి వేసుంది. రెండు దిళుళ్. దిళళ్ కవరు
మీద కూడా కుటిట్న డిజైనుల్. ఒక గోడకి అలామ్రా. ఇంకొక పకక్ గోడకి ఒక బలల్, రెండు కురీచ్లు. కిటికీకి కూడా కరెట్న.. చాలా శుభర్ంగా ఉంది
గది. వెనుక కొతత్గా తీసుకునన్ గదిని వంటిలుల్గా మారిచ్ంది మేరీ.
ఇంటి మొతాత్నికి కొతత్గా రంగులు వేసినటుల్నాన్రు. ఇంకా పెయింట వాసన పోలేదు.
కృషణ్వేణికి గదిలోకి అడుగు పెటట్గానే హాయిగా, చలల్గా అనిపించింది. ఒళుళ్ పులకరించింది. ఇది తమ ఇలుల్. ఎపప్టి నుంచో
కలలు కంటునన్ ఇలుల్. మంచం మీద కూరుచ్ని గదంతా చూసి గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ అడిగింది,
“ఇదంతా నిజమేనా?”
“అవునురా! ఇది మనిలుల్. ఇక నుంచీ మనం కలిసే ఉంటాం. నువువ్ ఒంటరివి కాదు. కషట్ సుఖాలోల్ మనిదద్రం ఒకటి. వంటిలుల్
చూశావా?” లోపలికి తీసుకెళాళ్డు సాంబడు. వంటిలుల్ చినన్దైనా తీరుగా సరిద్ ఉంది. నాలుగో సంవతస్రంలో ఉండగానే, ఒక కిల్నికలో పారట్
టైమ గా పర్ంట డసక్ దగర పని చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు.. రోజుకి రెండు గంటలు. ఆరునెలలయాయ్క గాస సౌట్ కొనాన్డు.
తమ కొతత్ సంసారానికి కొనన్ కుకర, సీట్లు గినెన్లు, పళాళ్లూ.. అనీన్ తళతళా మెరిసి పోతునాన్యి.
“వీటనిన్టికీ డబుబ్..”
“కొంత నేను దాచింది, కొంత అమమ్ ఇచిచ్ందీ. నాకు తోచినవి తీసుకునాన్. ఇంకేవైనా కావలిసేత్ వచేచ్ నెల తీసుకుందాం.”
సాంబడు వెనుక తలుపు తెరిచాడు. చలల్ని గాలి పలుకరించింది.
దొడోల్ కూడా పంచ ఉంది. పకక్గా, బాతరూం లెటిర్న ఉనాన్యి. పంచలో రుబుబ్గుంట, రోలు, రోకలి..
“చాలా బాగుంది సాంబా! ఎంత ఆనందంగా ఉందో చెపప్లేను. సరుకులనీన్ కూడా తెచిచ్ పెటేట్శావా? నినున్ అరజ్ంటగా ముదుద్
పెటేట్సుకోవాలనిపిసోత్ంది.” అనేసి సిగుగ్ పడిపోయింది కృషణ్వేణి.
“మరెందుకాలశయ్ం..” సాంబడు పెరటి తలుపు వేసి, దగగ్రగా వచిచ్ నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి, వేణి మొహం పైకెతాత్డు.
“చీ.. పో! ఏదో అనేశాను జోషలో..”
“మాట జారితే వెనకిక్ తీసుకోలేవమామ్య!” పరిషవ్ంగంలో బంధించి పెదవులందించాడు.
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“ఇవనీన్ ఎపుప్డు చేశావు సాంబా?” మెరుసుత్నన్ కళళ్తో అడిగింది వేణి, కొంచెం సేపయాయ్క.
“నీ విరహ వేదన అందగానే రంగం లోకి దిగాను. ఇంక నినున్ బాధ పెటట్ కూడదనిపించింది. ముందుగా పెదద్వాళళ్ని అడిగాను.
పర్సాదని కూడా సలహా అడిగాను. అతనే అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ‘ఇకక్డితో ఆపదుద్ మీ పర్సాథ్నం.. కానీ ఇదద్రూ కలిస్ చెయయ్ండి’ అని సలహా
ఇచాచ్డు. అంతే మన గూడు తయారయి పోయింది. మేరీ ఆంటీ బోలెడు సంతోషించారు, తనకి కంపనీ ఉంటుందని.”
“అంకుల..”
“కిందటేడే పోయారు. ఆంటీని వాళళ్బాబ్యి అమెరికా తీసుకెళాద్మని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. ఆంటీ ఇకక్డి చరచలో చాలా
యాకిట్వ. చరచ్ దావ్రా కూడా టైర చేసుత్నాన్రు. మతం వేరని కానీ ఆచారాలనీన్ మనవే. అనన్టుల్ ఆంటీకి చేపల పులుసు చాలా ఇషట్ం. అందులో
నువువ్ ఎకసపరట్ వని చెపాప్ను.”
PPP
“పాలు తీసుకొసాత్.. ఈ లోగా ఉపామ్ చేసేసాత్వా వేణీ. నేను అరగంటలో హాసిప్టల కి వెళాళ్లి.” సాన్నం చేసొచిచ్ అడిగాడు
సాంబడు.
“ఉపామ్ రెడీ. నువువ్ తినేసి హాసిప్టలకి వెళిళ్పో. నేను మేరీ ఆంటీతో కలిసి బజారుకెళిళ్ కావలసినవి తెచుచ్కుంటా.” పొదుద్నేన్
తయారయిపోయి, దురగ్మమ్ ఫొటో దగగ్ర అగరొతిత్ వెలిగించి, ఉపామ్ చేసింది కృషణ్వేణి.
“ఓ.. చాలా ఫాసట్ గా ఉనాన్వే! కొంచెం ముందుగా వెళేత్ ఛీఫ వచేచ్లోపు కొంచెం పిర్పేర అవచుచ్. థాంకుయ్. పాలెకక్డివి?” ఉపామ్
తినగానే వేడి వేడి పాలు తెచిచ్ ఇచిచ్న వేణి జడలాగి అనాన్డు.
“మనోల్ మనకి థాంకస్ వదుద్ సాంబా! మనిదద్రం ఒకటే. ఆంటీని అడిగి వాళళ్ పాల వాడినే వతను పెటుట్కునాన్. చికక్ని గేదె పాలు.
పావు నీళుళ్ కలిపితే కూడా ఎంత చికక్గా ఉనాన్యో చూడు.”
పాలలో నీళళ్ లాగా సంసారంలో కలిసి పోయిన కృషణ్వేణిని చూసూత్ ఉండి పోయాడు సాంబడు.
“ఏంటి డాకట్ర.. మీ చీఫ..” ఉలికిక్ పడి లేచి, వేణి బుగగ్ మీద ఓ ముదిద్చిచ్ షూస వేసుకుంటునాన్డు సాంబడు.
“ఏదో ఒక సిలీల్ పని చెయయ్క పోతే తోచదా నీకు?” తెచిచ్ పెటుట్కునన్ కోపంతో నిషూఠ్రం వేసింది వేణి.
“నా పెళాళ్ం బుగగ్.. నా ఇషట్ం.” బాగ అందుకుని తలుపు తీసి మాయమయాయ్డు.
“చీ.. సిగుగ్ లేదు..” మురిపెంగా బుగగ్ తుడుచుకుంటూ పనిలో పడింది కృషణ్వేణి.
PPP
దబదబా తలుపు చపుప్డు.
బదధ్కంగా లేచి, ఆవలిసూత్ తలుపు తీసింది కృషణ్వేణి. చేతికునన్ వాచ చూసింది. మూడునన్ర.
“ఇంత సేపా? రోజూ ఇటాల్నే ఉంటుందా?”
“ఇంకా ఆలసయ్ం అవుతుంది. ఇవేళ తొందరగా అయిపోయింది. రేపు నైట డూయ్టీ. వంట చేశావా? ఆకలేసోత్ంది.” సాంబడు
మాటాల్డుతూనే, బటట్లు మారుచ్కుని మొహం కాళుళ్, చేతులు డెటాట్ల సబుబ్తో కడుకుక్ని వచాచ్డు.
బలల్ మీద అపప్టికే రెండు కంచాలు, మూతలు పెటిట్న గినెన్లు, మంచినీళళ్ సీసా, గాల్సులు సరిద్ ఉనాన్యి.
“నువువ్ కూడా తినలేదా? ఇంత సేపుండకు రోజూ!” గినెన్ల మీద మూతలు తీసి, కంచాలోల్కి వడిడ్ంచాడు.
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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

“బజారు కెళొళ్చిచ్, వంట చేసే సరికి, నిదద్రొచేచ్సింది. మంచం మీద వాలి పోయాను. రేపటున్ంచీ ఎకక్డైనా హాసిప్టలసలో
ఖాళీలునన్యేమో వెతికి అపైల్ చేసాత్ను. కొంచెం అలవాటవాలి. గుంటూరు నాకు కొతత్ కదా! ఆంటీ బాగా సహాయంగా ఉనాన్రు. ఎంతవరకో
అంతే.. అనవసరపు విషయాలకి పోరు. ఆవిడ గది కూడా హాలుకి అటు పకక్ ఉంది. అందులోనే టివి. డాకట్రకి డిసట్రబెనస్ లేకుండా మా బెడ
రూంలో పెటుట్కునాన్మని చెపాప్రు.” తను కూడా మొహం చనీన్ళళ్తో కడుకుక్నొచిచ్ కూరుచ్ంది కృషణ్వేణి.
“నిజమే.. నేను చాలా లకీక్. ఈ ఊరొసూత్నే మంచి ఇలుల్ దొరికింది. దోసకాయ పపుప్ చాలా బాగుంది. అచుచ్ అమమ్ చేసినటేల్ ఉంది.
ఎనాన్ళళ్యిందో ఇటాట్ంటి వంట తిని. గుతొత్ంకాయ ఐతే అదుభ్తం. ఇనేన్ళూళ్ హాసట్ల కదా.. వంట మరిచ్పోయుంటా వనుకునాన్.”
“వంట చెయయ్టం, ఈత కొటట్టం, సైకిల తొకక్డం.. ఇటాల్ంటివి మరిచ్పోడం ఉండదు సాంబా! సాయంతర్ం నువెవ్ళేళ్ కిల్నికకి నేను
కూడా రానా? ఆ డాకట్ర గారికి తెలుసుత్ందేమో.. ఎకక్డైనా నరస్ కావాలంటే..” వేణి నిదర్మతుత్లోనే అనన్ం కలిపి తింటూ అంది.
“ఒక నెల రోజులు ఆగు వేణీ.. ఇనేన్ళుళ్ కషట్పడాడ్వు. కాసత్ విశార్ంతి తీసుకో! ఆదివారం నాకు ఆఫ. అమమ్ని, పిలల్లిన్ చూసొదాద్ము.
అటాల్గే ఆఫ ఉనన్పుప్డు ఈ చుటుట్ పకక్ల విశేషాలనీన్ చూదాద్ం. కనకదురగ్మమ్ గుడికి వెళాళ్లి. ఆ లోగా నీ రిజలట్స్ కూడా వసాత్యి. అందాకా..
చెయాయ్లిస్న డూయ్టీలు చాలా ఉనాన్యి.”
“నీతో ఇదో గోల.. అనీన్ డబల మీనింగ డయలాగలు.”
“మనలో మనకి డబల మీనింగ లెందుకమామ్య! అనీన్ సింగిల మీనింగలే.” సాంబడు కొంటెగా నవువ్తూ లేచి, పళాళ్లు, గినెన్లు
అవీ సరేద్సుత్నాన్డు.
“ఇపప్టి వరకూ కషట్పడొచాచ్వు కదా! నే సరుద్తాలే. నువెవ్ళుళ్.”
“అలవాటు అమమ్డూ! మరిచ్పోనీకు. పైగా ఇదద్రం చేసుకుంటే తవ్రగా అయిపోతుంది.. తవ్రగా ముగించేసుకుని వేరే పనుల్
చేసుకోవచుచ్..”
“అదిగో.. మళీళ్..”
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