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త్ సంబంధం
రక
ఈరోజు భలే ఉషారుగా వుంది. ఎందుకంటే నేను నిడుమోలు పొలానికి ఎళత్నాన్. నాకు సెలవలు వచిచ్నపుప్డు ఎపుప్డైనా మనాన్నకి
కాయ్రేజీ పటుట్కెళాత్. మనాన్న పసుపు వండిననాన్ళూల్. పొలంలోనే వుంటాడు.
పసుపుకొముమ్లిన్ పేదద్ మూకుడులో వేసి వుడకపెడతారు. అది ఎంత పెదద్ మూకుడంటే నాలాంటి పిలల్లు ముగుగ్రు, నలుగురు
పడతారు. పెదద్ గరిటతో బసాత్లకొదీద్ పసుపుకొముమ్లిన్ వుడికించి పొలంలో ఆరబోసాత్రు . ఈ తతంగమంతా సాయంతర్ం నుంచి రాతిర్వరకు
చేసాత్రు. అందుకే మనాన్న కొనిన్రోజులు పొలంలోనే మకాం.
మా వూరున్ంచి నిడుమోలు ఎళాల్లంటే ఎరర్బస లో గంట పడతంది. అకక్డ పొలం కౌలు తీసుకుని తాత, మనాన్న వయ్వసాయం
చేసేవారు.
వయ్వసాయం పనులనీన్ చూసుకోవటానికి బందరు బస ఎకిక్ మనాన్న నిడుమోలు లో దిగి రాతిర్ బస కి మా వూరు చేరేవాడు. ఆయన
ఎనిన్ంటికి వచిచ్నా నాకోసం బందరు హలావ్ , జిలేబీ విసత్రాకులో పెటిట్ , కాయితం లో కటిట్న పొటల్ం తెచేచ్వాడు. నేను ఆ పాటికే ఆరుబయట
మంచం మీద నిదర్పోయేదానిన్.
ఇంటికి ఎలాత్ ఆగి ననున్ నిదర్లేపి హలావ్ తినిపించి మరీ వెళేల్ వాడు.
నాయనమమ్ " ఎందుకబాబ్య ! పొదుద్గూకి వచిచ్నాడివి, ఇంటెకెలిల్ సాన్నం చేసి కాసత్ ముదద్ తినక ఇపుప్డు వచిచ్ దానికి మేపాలా !"
అని కోపప్డేది. కానీ మనాన్నన్ వింటేనా.
మనాన్నన్ పనులు ఎకుక్వగా వునన్పుప్డు అకక్డే వుండిపోతే రోజూ ఎవరో ఒకరు కాయ్రేజీ తీసికెళాల్లి. నాకు సెలవ దొరికితే నేనే
వెళాత్నని బయలేద్రతా. మా వూళోల్ బందరు బస ఎకిక్సేత్ నిడుమోలులో మనాన్నన్ దింపుకుంటాడు .
ఆవాళ నేను బస ఎకిక్ ముకుక్ మూసుకుని కూరుచ్నాన్ను. ఎందుకంటే నాకు డీజిల వాసన పడదు. నేను దిగేటపుప్టికి మనాన్నన్
కనిపించాడు .
" నానాన్! నువువ్ రాకపోయినా నేను పొలం వచేచ్యగలను, నాకు దోవ తెలుసు !" అంటుండగా నా పకక్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్యిన
దిగుతూ ... " వెంకటేశవ్రరావ ! నీ కూతురు భలే తెలివైందయాయ్ ఎనిన్ కబురుల్ చెపిప్ందనుకునాన్వ " అనాన్డు.
" మా అమామ్యి కాదండీ , మా వైకుంటం బాబాయి మనవరాలు , మా ముకుంద కూతురు " అనగానే నేను
"అనీన్ అబదాధ్లే ...నేను మా మనాన్న కూతురిన్ " అనాన్ .
" నేను నీ కూతురిన్ కాదా ? అని ఏడుపు మొహం పెటట్గానే
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" మా తలిల్వి కదా నువువ్ మా అమామ్యివేలే " అనాన్డు .ఇవనీన్ వింటునాన్యన ఒకక్ నవువ్ నవావ్డు .
“నానాన్ నాకు బాగా ఆకలేసాత్ంది నేను బస ఎకిక్తే వాంతొసత్ందేమో.. ఏమీ తినలా..” అనేసరికి మనాన్న ననున్ సైకిల ఎకిక్ంచి

పొలం తీసుకెళాల్డు .
అకక్డ తాటాకులతో కటిట్న చావడి , ఒక పకక్ చినన్బలల్, రెండు నులక మంచాలు వునాన్యి. తాబేటి కాయ లో చలల్టి నీళుల్ గాల్సులో
పోసి నాతో తాగించి కాసేపు మంచం మీద కూలబడాడ్డు. అలసట తీరాక అకక్డ కూలికి వచిచ్ ఆడపిలల్లు రెండు పళాల్లు తెచిచ్ కాయ్రేజీ విపిప్
భోజనం పెటాట్రు.
అకక్డ పనిచేసే గంగతో నాకు సేన్హం.
సాయతర్ం కాసేపు పొలమంతా తిరిగాను. వేరుశెనగ చేలో ఆ మొకక్లకి ఒకక్ వేరుశనగ కాయ కూడా కాయలేదా అనడిగితే ఆ
కాయలు చెటుట్ కింద నేలలో వుంటాయని గంగ చెపిప్ంది.
నేను అకక్డునన్ నీళల్ ఇంజిన దగగ్ర హాయిగా ఆడుకుంటా సాన్నం చేశాను. ఈ లోగా వంగ చెటల్కి వునన్ కాయలు కోసి అకక్డునన్
పొయియ్ మీడ కూరొండింది గంగ. ఆ కూర మా ఇంటోల్ అంత రుచిగా ఎపుప్డూ తినన్టేట్ గురుత్లేదు .
తినాన్కా మనాన్న “ఒరే కోటేశూ ఏం సినిమా ఆడుతుందిరా హాలోల్?” అడిగాడు.
“ఎనీట్వోడి సినిమా అండి రకత్సంబంధం” అనిచెపప్డంతో “ఒరే సావితిర్ , రామారావు పోటీ పడీ ఏశారార్ ఎళాల్లిస్ందే” అని సైకిల
తీశాడు .
సినిమా చూసూత్ండగా చుటూట్ అందరూ ముకుక్ చీదడం వినిపించింది. రామారావు తన చెలిల్ సావితిర్ ఇంటికి వచిచ్ గుమమ్ం ముందు
నించుని అమామ్ అని పిలిసేత్ సూరాయ్కాంతం అడుకుక్నే వాడనుకుని అనన్ం తెచిచ్న సీన ఎందుకో ఇంటికి వచిచ్నాక కూడా గురొత్చిచ్ంది .
నా పెళల్యయ్కా ననున్ చూడడానికి మా మనాన్న ఎకక్డో గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడితే కోటలాంటి అతాత్రింటోల్ నా గది నుంచి
వసుత్నన్పుప్డు రకత్సంబంధం సినిమా గురొత్చిచ్ంది. అచచ్ంగా ఆ సినిమాలో దీనంగా నుంచునన్ రామారావు లాగే మనాన్నన్ కనిపించాడు.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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