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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
ఈ కొతత్ వాయ్పార సమాజంలో మోడషీట్కి చాలా విలువుంది.
మోడషీట్ వెనుక మోసం వుంటుంది. దానితోనే వాయ్పారం. అందరూ భూములు కొనన్ తరావ్త ఎకరానికి లక్షరూపాయల చొపుప్న
కలెకట్ చేసి ముఖయ్మంతిర్పేర మొదలు పెటిట్న టర్షుట్ సహాయనిధికి సమరిప్ంచారు.
దాంతో భీమిలీ టూరిషుట్ పాల్న పర్కటించింది పర్భుతవ్ం . పధకం పర్కటించడం వరకే పర్భుతవ్పు పని. పధకం పర్జలకి
అమిమ్డబుబ్చేసుకోడం రియల ఎషేట్ట వాయ్పారులిద్.
ఆ విధంగా భీమిలీ బీచ రోడ లో గిరిజాదేవి వేసే వెంచెరల్ని కేష చెయయ్డంలో నేను ముఖయ్పాతర్ వహించాను.
ఈ విషయాలోల్ గిరిజాదేవికి సనిన్హితంగా తిరగడం వలన, గిరిజాదేవి మనసు పర్సనన్ం అయింది. వతస్లతో చనువు పెరిగింది.
..........................
మేం వేసిన వెంచెరుల్ అడవ్ర టైజ చెయయ్డానికి , పాల్టుల్ అమమ్డానికి కొనిన్ ఆఫీసులకి కొనిన్వూళళ్కి వెళాళ్లిస్వచేచ్ది.
గిరిజాదేవి అనన్యయ్ గిరిజాదేవి డబుబ్తో రియల ఎషేట్ట వాయ్పారానిన్ మొదలుపెటిట్ తనకి అంటూ వొక ఇడెంటటీ సంపాదించాడు.
దానిన్ వుపయోగించి వాయ్పారానిన్ పర్మోట చేసుకోడానికి ఎకుక్వ సమయం, ఇన పుల్యెనస్ వుపయోగిసుత్నాన్డు. అది గిరిజాదేవి పసిగటిట్ంది.
ఎందుకంటే వచేచ్ పార్ఫిట తగిగ్ంది. అందుకే అతనిన్ రిఫేల్స చెయయ్గల మనిషిని వెదుకుతోంది. గిరిజాదేవికి నామీద నమమ్కం కుదురుతుందా?
వసరానికే ననున్ వాడుకుంటుందా? ఇవనీన్ పర్శన్లు కానీ అనన్యయ్ని తపిప్ంచే టైమొచిచ్ందని గిరిజాదేవికి తను తపుప్కునే టైమొచిచ్ందని ఆ
అనన్యయ్కి అరధ్ం అయింది.
ఆయన తపుప్కునాన్డు. గిరిజాదేవి ననున్ వెంచరుల్ అడవ్ర టైజుమెంటుకి పంపుతోంది పొదుద్నేన్ కారులో వెళిళ్ వెంచరుల్ కొందరికి
చూపించి సాయంకాలం వెనకిక్ వచేచ్సే అవకాశం, పాల్నింగ వునన్పుప్డు నాతోపాటు వతస్లని కూడా పంపుతోంది. వతస్లచిలకపలుకులు,
వతస్ల వొక ఆకరష్ణ, అని ఆమెకి తెలుసు. నాకు తెలుసోత్ంది.వతస్లకే తెలియదు. అందంగా అలంకరించు చిలకపలుకులతో మా విశాఖలో
వెంచర వేసుత్నాన్ం... అంటూ అడిగిన పర్శన్లకి ముదుద్ముదుద్గా జవాబులిసూత్ వగలుపోయే వతస్ల ఈ బిజ నెస కి ఏడెడ ఏడావ్ంటేజ.
వతస్లలో కబురుల్చెపూత్ , హాసాయ్లాడుతూ చేసే పర్యాణం వోఅందమైన అనుభవం.
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కలిసి పర్యాణంచేసినపుప్డు, లేదా కలిసి మెలిసినపుప్డు చిలిపితనం చిగిరించకమానదు... చిలిపితనాలకి చిగురించని సేన్హం....
ఆనందించని మనసు వుండదు. అందమైన వతస్లకి పెదాలమీద నవువ్... ముతాయ్లపేరులా పలువరుస.... నాడీర్మస్ కి పునాది అని చెపేత్
ఏఆడది ఆనందించదు.
తిరుగు పర్యాణంలో అలసి నాభుజంమీద సొలసిపోయే వతస్ల నాకు చేరువయింది. ఇవనీన్గిరిజాదేవికి తెలుసుత్నాన్యి. కానీ
ఆటంకపరచ్లేదు.
అంటే వతస్లతో చనువుపెంచచుచ్... కానీ వతస్లతో చనువుని గిరిజాదేవి చాలా సీరియస గా తీసుకుంటుంది. అదితెలుసు.
రోజులు గడుసుత్నన్కొదీద్ చనువు పెరిగినకొదీద్ ... ఇదద్రిమధయ్ ఆకరష్ణ కూడా పెరిగింది.
గిరిజాదేవి వతస్లని పర్పోజ చెయయ్డం నేను ముందువెనుకా చూడకుండా వొపేప్సుకోడం.
వతస్లతో పెళిళ్ జరిగిపోడం... కనురెపప్పాటుకాలంలో జరిగాయా అని అనిపిసోత్ంది.
..............................
నాకు వతస్లకి పెళళ్యి ఆరునెలలు దాటినా వతస్ల మాయింటికి కాపురానికి రాలేదు. నేను రమమ్ని బలవంతం చేయలేదు. అమమ్
దేవుడు భకిత్లో మునిగి ఆవిషయానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.
నానన్ ఇంటిచాయలకే రావడం మానేసారు. కానీ పెళళ్యిన పదినెలల్కి, గిరిజాదేవి విదేశాలకి వెళాళ్లిస్న పని పడింది. , వెళిళ్ంది.
వతస్లని వొపిప్ంచి మా ఇంటికి తీసుకొచాచ్ను.
వతస్లని ఇంటికి తీసుకొచేచ్ ముందు నాపడకగదిని రినొవేట చేయించా వతస్ల ఇషాట్నికి అనుగుణంగా .....
అందుకే వతస్ల వచిచ్ంది. వచిచ్ందిగానీ వతస్లకో రొటీన వుంది. దానిన్ కొంచెం కూడా మారుచ్కోదు. నేను మారుచ్కోమనిచెపప్ను.
వుదయం పదికిలేసుత్ంది కాఫీ తాగుతుంది. ఫేషియల చేసుకు మేకప కారయ్కర్మంలో వుంటుంది. పదకొండుగంటకి టిఫిన తింటుంది. తయారై
కల్బుబ్కి వెళళ్పోతుంది. మళీళ్ఏరాతిర్తొమిమ్దికో, పదికో....ఇంటికి చేరి భోజనం చేసి తలనొపిప్గా వుందని నిదర్మాతర్మింగి నిదర్పోతుంది.
ఈ కారయ్కర్మంలో మారుప్లేదు.మాఇంటికి వచాచ్క తలనొపిప్ మరీ ఎకుక్వైంది. పగలుకూడా, తలనొపిప్కి మాతేర్సుకోవలిస్ వసోత్ంది.
అమమ్తో మాటాల్డింది తకుక్వ అమమ్కూడా కలుగచేసుకోలేదు. ఆవిడభకేత్మో ఆవిడేమో. నేలేనపుప్డు నానన్గారోసాత్రు. ఆయనతో
ముకత్సరిగా మాటాల్డుతుంది. అంతకు మించి సంబంధం మాముగుగ్రిమధాయ్మిగలేల్దు.
పెళళ్యిరెండేళళ్లో మూడుసారుల్ గిరిజాదేవి ఫారిన వెళిళ్ంది. మూడుసారుల్ వతస్ల మా ఇంటికి వచిచ్ంది. ఎంత మాఇంటికొచిచ్నా
అంటీ అంటనటుట్ండి వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయేది.
ఏవిధమైన రియాలిటీ వుండదుగాబటీట్ వీళళ్ందరీన్రియలట్రస్ అనాన్రు.
----------------------------భూమి అమిమ్న రైతు అమిమ్న డబుబ్తో పెదద్కొడుకులిదద్రికి ఆటోలు కొనాన్డు. దానిన్ విశాఖటౌనుకి తీసుకెళిళ్ సాయంతార్నికి గూడు
చేరుకునేవారు. అలావాళుళ్. విశాఖవెళళ్డం వలన వాళళ్ ఆలోచనలో సవ్భావంలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. నా మొదటి వెంచర అమిమ్న
తరావ్త రెండో వెంచెర కోసం కషట్పడాలిచ్ వచిచ్ంది.
భూమి రేటును భారిగా పెంచాడు రైతు. ఆ రేటుకి కొంటే లాభం తగుగ్తుంది. గార్మాలోల్ పర్తీ ఇంటికి ఆటోవో రికాష్వో కమాండర
జీపో వుంటోంది. దినదినం వాటిమీద ఆదాయం వసోత్ంది. ఆడబుబ్ వడీడ్కి వెళోత్ంది.
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భూమి రేటు పెరుగుతోంది. అందుకే చురుకుదనం చూపడం తపప్దు. అది భూమికొలతలవిషయం కావచుచ్, పవర ఆఫ అటారీన్
రాయించుకోడంలో కావచుచ్, వెంచర ని అమమ్డంలో కావచుచ్. రోజురోజుకి ఇటు రైతులోల్ అటు పర్జలోల్ పెరిగిపోతునన్ ఇన పరేమ్టివ తెలివికి
తటుట్కోలేకపోతునాన్ం .
అపుప్డపుప్డు పార్ఫిట రాదేమో అనుకునన్ చోట చినన్ మజిల పెల్కిస్ంగ చెయాయ్లిస్ వసోత్ంది దానికి పెటేట్ఖరుచ్కనాన్ మజిల పెల్కిస్ంగ
వాళొళ్చిచ్ అడిగే దేవినవరాతిర్ చందాలుభారీగా వుంటునాన్యి. అది వాళుళ్ చేసే మృదువైన ఫెల్కిస్ంగ ....,
వాయ్పారం పెరుగుతునన్కొదీద్ దానిన్ సవ్ంతంగా చూసుకోవలసిన అవసరం బాగా ఎకుక్వ ..., వతస్లతో దూరం పెరుగుతోంది, కల్బుబ్,
వాళిళ్లూల్, మా ఇలూల్ పరిమితి వలల్ వతస్లకి పర్పంచం ఇరుగాగ్ అనిపిసోత్ంది.
గిరిజాదేవి ఏదో ఫారిన కొలాబరేషనుకి పర్యతిన్సూత్ చాలాకాలం ఢిలీల్లో గడుపుతోంది. ఆమెకి తోడుగా రాజకీయనాయకులు
వుంటునాన్రు. ఆతోడు గురించి చాలామంది సెకీస్గా మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అది వేరే విషయం వతస్ల మాఇంటోల్ వునన్పుప్డు చిరాకుగా
కరుకుగా వుంటోంది. ఎందుకు అనన్దానికి సమాధానంలేదు.
వతస్లకి నిదర్మాతర్ల అవసరం ఎకుక్వైపోతోంది. ఆరోజు తొమిమ్ది గంటలకే నిదర్లేచిన వతస్ల కాఫీకోసం కిందకి దిగింది. డైనింగ
టేబులుదగగ్ర అమమ్ కాఫీతాగుతూ ఎదురుపడింది.
“నిదర్బాగా పటిట్ందా? వతస్లా” అనడిగింది.
“లేదు”
“ఏం”
“వొకటే తలనొపిప్ నిదర్మాతర్ వేసుకునాన్ నిదర్పటట్లేదండి.” అంది చిరాకుగా.
రోజులా అయితే ఏముండకపోను కానీ అమమ్ నే చెపిప్నటుట్ చేసాత్వా నీకు తలనొపిప్ పోయి నిదర్పడుతుంది అంది ఏకళనుందో వతస్ల
వొపుప్కొంది.
ఇదద్రికి ఘరష్ణ జరుగుతుంది. అమమ్ చెపిప్నవి వతస్లకి నచచ్దు. వతస్ల విసుకుక్ంటే అమమ్ బాధపడుతుంది..... అనుకుని నేను
ఆఫీసుకెళిళ్పోయా.
అమమ్ లకిష్నిపిలిచి కొబబ్రినూనె తెపిప్ంచి.... వతస్ల తల మునిగిపోయేటటుట్ నూనెరాసింది. రాసూత్
“సహజమైన అందం వుండగా నీకు మేకపుప్ అవసరమా?” అంటూ వతస్ల అందానిన్ మృదుతావ్నిన్ ఆకాశానికెతేత్సింది. దాని వలల్
వతస్ల కూడా కిమమ్నలేదు. లేకపోతే దాని చిరాకంతా బయటపడిపోను.... కారయ్కర్మం చెడిపోను. ఆరోజు నలుగుపిండితో వళళ్ంతా పటిట్పటిట్
నలిచి కుంకుడుకాయపులుసుతో తలరుదిద్, సాన్నం చేయించింది. అంతా అయాక మేడమీద పకక్మీద పడుకోపెటిట్ తలకి చికుక్తీసూత్ సాంబార్ణి
పొగేసింది.
సాబార్ణి మతుత్కే వతస్లకి మైకం కమేమ్సింది జుతుత్చికుక్లు విడుతునన్కొదీద్ మతుత్ముడులు వేసేసింది.
లకిష్ సాంబార్ణి పొగ పూరిత్చేసి లేచేసరికి వతస్ల మంచినిదర్లోవుంది.
అలా పడుకునన్ వతస్ల భోజనానికి రెండుకి లేచింది. భోజనం చేసి మళీళ్ పడుకుంది.
నేనింటికి వెళేళ్సరికి, వతస్ల హాలోల్ కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ంది. వతస్ల రోజులా లేదు. మంచుకి తడిసిన చిగురుటాకులా వుంది. ఫిపాన, జారెజ్ట
లాంటి చీరలోల్ కాకుండా కేర్ప సిలక్ చీర శరీరానికి ముచచ్టగా అతుకుక్ని అందం తీసుకొచిచ్ంది. ఎపుప్డూ లేనిది తలోల్ పెదద్మలెల్చెండు,
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వదులు జెడ అంతా పెదద్యుటరన్..., కోరెక్, వుదేర్కం ఈరెండే వతస్లకి నాకూ మధయ్రాజయ్మేలేవి. ఈ రోజుకోరేక్ దాని మతుత్ దాని మృదుతవ్ం
చోటుచేసుకునాన్యి. ఇదద్రికీ శరీరం వొకటే చలల్బడలేదు. మనసు మురిపెంతో మతుత్గా జోలిసోలిపోయింది.
ఇదంతా అమమ్ సలహా తాతాక్లికం, కానీ గిరిజాదేవి వచాచ్క ఎలా వుంటుందో ఏమవుతుందో అనన్ అనుమానం లేకపోలేదు.
.........................
వతస్ల నాజూకుగా చిగురుటాకులా తయారయింది. గిరిజాదేవి గమనించకపోలేదు. అది నాకు ఆనందమే. వతస్ల గిరిజాదేవికి
దూరమై అమమ్కి దగగ్రైంది. రోజూ

సాన్నించిగాని టిఫిను చెయయ్దు. సాన్నించగానే దేవుడిముందుధాయ్నించవలసిందే ఇరుగుపొరుగు

పేరంటానికి కూడా వెళోత్ంది.
ఇలాంటివి పసిగటిట్న గిరిజాదేవి లోలోపల ఆశచ్రయ్పోయిన పైకి మాతర్ం ఏం తేలలేదు.
వతస్లలో ఎంత మారప్ంటే ... నాకనాన్ ముందు లేచి కిందకి వెళిళ్ కాఫీ కపుప్లతో వచేచ్ది ఇదద్రం కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కాఫీ
తాగేవాళళ్ం... తరావ్త సాన్నించి కిందికి వెళిళ్ అమమ్కి వంటింటోల్ సాయానికి వెళేళ్ది. ఇంటోల్ వతస్ల నాపై శర్ధద్చూపుతోంది. కలిసిమెలిసి
వుంటోంది.
గిరిజాదేవికి ఈమారుప్ నచచ్లేదు.
ఓ రోజు నా సమక్షంలోనే
“నువువ్ చెయయ్కపోతే వొంటఅవదా?” అనడిగింది కూతురిన్.
”ఏం అలా అడిగావ”
“నువు వంటచేసేంత, అపరాధం ఏం చేసావో తెలుసుకుందామని.”
“వంట చెయయ్డం అపరాధమా?”
“అవసరం లేని పనిచెయయ్డం, తనని తాను బాధించుకోడం మరి అపరాధమే”
“జీవికి వంట చెయయ్డం తపాప్”
“చేసేవాళుళ్నాన్రు, నీకా అవసరం లేదు.”
వతస్ల మాటాల్డలేదు. తలిల్ నిలదీయడం నచచ్లేదు. వతస్లకి చాలా నచచ్డంలేదు. కానీ ఏం చెపప్లేకపోతోంది. నేనేం మాటాల్డలేదు,
కనీసం గిరిజాదేవి తరుపునగానీ వతస్ల తరుపునగానీ మాటాల్డడం వలల్ పర్యోజనం లేదు.
............................
వతస్లలో మారుప్ గిరిజాదేవికి ఎలా నచచ్లేదో, వెనుకటి సెంటెడ జీవితంలో నకిలీతనం వతస్లకీ నచచ్లేదు. వతస్ల మా ఇంటినే
పిర్పర చేసి ఇకక్డే వుండిపోతోంది. అదినాకు నచుచ్తోంది. గిరిజాదేవికి నచచ్డంలేదు. కానీ పనివతిత్డి వలల్ ఏం చెయయ్లేక పోతోంది.
ఇదద్రుముగుగ్రు వాయ్పారసుధ్ల పెళిళ్ళళ్కి వెళిళ్నపుప్డు అందరూ వతస్లలో మారుప్చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
కొందరు “ఏమిటి వతస్లా ఇలా వునాన్వ?” అనాన్రు.
“నౌ అయామ మేరీడ వుమన” అంది.
“వూ” అని దీరఘ్ం తీసినా వాళళ్ కళళ్లోల్ అపీర్సియేషను పసిగటేట్సింది వతస్ల.
వతస్ల అలంకారం కాక, నాపకక్న వతస్ల అలంకారంగా వుంది. వతస్ల వయ్కిత్తవ్ంలో కూడా మారొప్చిచ్... అది పర్తేయ్కంగా కొనిన్
విషయాలోల్ తెలిసేది. నా అవసరాలనూ గమనించి మెలుగుతోంది.
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అమమ్ అవసరాలని పటిట్ంచుకుంటోంది. ఇంటివిషయాలోల్ కలుగచేసుకుని, అమమ్తో సమాధానపడి నిరణ్యాలు చేసోత్ంది. అలాంటి
నిరణ్యాలోల్ వొకటి నాకు పర్తిఫలానిన్చిచ్ంది.
...........................

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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