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   ఎంటర్ పెర్ నూయ్ర్  డాట్  ఢాంఎంటర్ పెర్ నూయ్ర్  డాట్  ఢాం  
వీకెండు మొదలైంది.  
"ఒసేవ, ఇవాళ ఏ దికుక్మాలిన పారీట్లనాన్ వునాన్యా?" గౌరవంగా అడిగాను మా ఆడలేడీసుని.  
"ననెన్వరూ పిలవలేదు. మీరేవనాన్ "ఈ వైటుల్" ఒపుప్కునాన్రేమో చూసుకుని చెబితే, బియయ్ం పడేసాత్ను.." అంది ఫేస బుక లో ఏదో 

వీడియో చూసూత్.  
"లేదు నాకు తెలిసి నేనా తపుప్ చెయయ్లేదు. అంచేత ఇవాళ ఇంటోల్నే విసత్ర. నువువ్ ముందు పపుప్ చేసుకో. ఆనక కాసత్ "ఆవ" టచ 

ఇచిచ్, కేబీజీ పచిచ్బటాణీల కూర కానియియ్. అలల్ం వేసేత్, నేతిలో వేయించి పడేయ. మొనన్ తెచిచ్న గుమిమ్డి ముకక్ సరిగాగ్ మూడంగుళాల 
ముకోక్ణాలుగా కోసి, తియయ్ పులుసు ఖాయం చెయియ్, మా అమమ్ పంపించిన పచిచ్ వడియాలు, కుంభకోణం వాడి అపప్డాలు ఓ సీట్లు 
బేసెనుడు వేయించు. పటేల సోదరుడిదెగిగ్ర కొనన్ అరిటాకు శుభర్ంగా కడిగి దానిలో వడిడ్ంచు. అరగంటలో సాన్నం చేసొసాత్ను." అని లేచాను.  

ఆవిడ ఫోనులోంచి మొహం బయటికి పెటిట్ "ఏవిటంటునాన్రూ?" అంది అమాయకంగా.  
నాకు చిఱెఱ్తుత్కొచిచ్ంది. అయినా తమాయించుకుని "మొతత్ం మళీళ్ చెపాప్లంటే కషట్ం. నువువ్ ఎకక్డిదాకా వినాన్వో చెపుప్. మిగిలింది 

చెపాత్"అనాన్ను.  
"ఇంటోల్నే విసత్ర వరకు వినాన్నండీ.." అంది ఫేసు ఫేసుబుకుక్లో దూరుసూత్.  
నాకు మరి తాయ్గరాజ కీరత్న రీమికస్ వినన్ంతగా కాలింది. "ఒసేయ...ముందా ఫోనిలాల్ ఇవువ్, దికుక్ మాలిన ఫేసు బుకూక్ నువూవ్ను. 

ఏంచూసుత్నాన్వే అసలు" అంటూ ఆవిడ మీద పడి ఫోను లాకుక్ని చూసాను. ఏదో చైనా ఆవిడ వీడియో. నెతిత్ మీద ఒక పులల్ పెటుట్కుని 
నేలమీంచి ఒకోక్ పులాల్ తీసూత్ అనిన్టితోటీ నెతిత్ మీద పందిరిలాగ కటిట్ బేలనుస్ చేసోత్ంది, మధయ్లో ఓ కోడి ఈక పెటిట్. నాకు వళుళ్ మండి 
"వుఫ" మని వూదాను. ఫోను గెటిట్గా కుదిపేసాను. అయినా బేలనుస్ తపప్కుండా అనీన్ పెటేట్సి, చిటికెన వేలి గోరు మీద గోవరధ్న పరవ్తంలా 
నిలబెటిట్ంది. చూసుత్నన్ పీనుగులంతా చపప్టుల్ కొటేట్సారు. మా ఆవిడ కూడా కొటేట్సింది. వీడియో ఆగిపోయింది.  

"పొదుద్నేన్ ఈ కోడి ఈకలు, సాము గరిడీలు ఏవిటే?" అనాన్ను చిరాగాగ్.  
"ఆవిడకి లక్ష డాలరిల్సాత్రట బహుమతి" అంది కళుళ్ పెదద్వి చేసుకుని.  
"పోనేల్, రేపటిన్ంచీ ఆఫీసునించి వచేచ్పుప్డు నాలుగు పులల్లు, రెండు కోడి ఈకలు తెసాత్ను, నువూవ్ పార్కీట్సు చెయియ్." అనాన్ను 

ఏడిపిసూత్. 
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 "అవును మరి, గుఱఱ్వలేల్ కుకక్ని పెంచి, దొంగలు పడితే రాజు తనే మొరిగాడుట" అలా వుంది సంబడం. ఇలూల్ నేనే చూసుకుని, 

పిలల్లీన్ నేనే సంభాళించుకుని, సంపాదనా నేనే చేసేత్, ఇంక మీరెందుకు, మంచానికి దిషిట్ తగలకుండానా?" అంది ఉడికిసూత్.  
సామెత లో రాజెవరో కుకక్వరో అని కాసేపు ఆలోచించి, మొదటి తపుప్గా భావించి వదిలేసి, "అది సరేగానీ, వంట సంగతి వినాన్వా? 

ముందు ముదద్ పపుప్తో మొదలెటుట్. ఇవాళనాన్ కాసత్ వేయించి వండు. పూరవ్కాలంలో హోమోసేపియనల్ని వుండే వాళుళ్. వాళళ్కి ఆటేట్ నాగరికత 
తెలీక పచిచ్ పపుప్ వండేసుకు తినేసేవారు. ఆ తరవాత మానవ జాతి చాలా అభివృదిధ్ చెందింది. మను సమ్ృతిలో కూడా రాశాడు కంది పపుప్ 
వేయించకుండా తింటే "కం" నామ నరకానికి పోతారుట" అనాన్ను వివరిసూత్.  

"అంతే. ఎంత సేపు కంది పపుప్ వేయించావా? ఉపామ్లో జీడిపపుప్లేసావా? అని కాలుచ్కు తినేయడవే తపప్, అసలు పొర్ఫెషనల గోర్త 
చూసుకోవడం, పెదద్ జాబు కి మారడం, నాలుగు డబుబ్లు సంపాదించుకోవడం, ఏ గుడూడ్ లేదు. అసలు మీలో ఆంతర్ పెర్నూర షిపేప్ లేదు..." 
అనేసింది గబగబా.  

"ఆంతర్ పిర్నూరా..అదేం షిపేప్? కూర్జ షిపాప్?" అనాన్ను బాలుడిలా.  
"మీ తలకాయ. మీకనాన్ తరవాత వచిచ్నవాళళ్ంతా బోలడ్నిన్ వాయ్పారాలు చేసి, కంపెనీలు పెటేట్సి, లక్షలు గడించి, లంకంత కొంపలు 

కోనేసి, సి,సి,సి.." ఆవేశపడిపోతూంటే ఆపాను.  
"లంకంత కొంపలో వుండడానికి, పుషప్కవిమానంలో తిరగడానికి నేనేవనాన్ రావణాసురుణాణ్? అయినా నీ గోలేవిటే. సెలవపూట 

పూటుగా తిని తొంగోక , ఊ...నస.." అనాన్ను.  
"అంతే, ఎంతసేపూ వాతాపి జీరణ్మే తపప్, మంచి విషయాలు బుఱఱ్కెకక్వు. " అంది బుసకొడుతూ.  
నేను కాసత్ తగిగ్, జారిపోతునన్ పైజమా బిగించి కటిట్ "అయితే నేను ఎంటర పెర్నూయ్ర అవావ్లంటావు, అంతేనా?" అనాన్ను.  
"ఎంటర పెర్నూయ్ర ఏవిటి, ఎంటర ది డేర్గన లాగ, ఆంతర్ పెర్నూర అనాలి..ఏదీ అనండి" అని నాచేత అనిపించింది. 
 "సరేలెండీ, బటీట్ పటేట్సాం. ఇంతకీ అదనపు సంపాదన వచేచ్ దారుల్ వెతకమంటావ, అంతేనా? ఉజోజ్గం మారమంటావ, ఖాయవేనా? 

టైర చేసాత్గానీ, ముందు వంట సంగతి చూడు, నేనెళిళ్ జలకాలాడి వసాత్ను.." అనేసి, పైకి పోయాను.  
ఆవిడ కుడిచేతోత్ బుఱఱ్ కొటుట్కుంటూ వంటింటోల్కి జంపయింది. 
నా బుఱఱ్ పాదరసంలా పనిచెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. "నిజవే, ఈ దేశం వచిచ్ 20 ఏళైళ్ంది. పెళాళ్నీన్, పిలల్లనీ తపప్, సాధించిందేవీ 

లేదు. ఈలోగా ఆ రావు గాడు రెండు కంపెనీలెటేట్సి, మూడమేమ్సి, నాలుగు మేడలు కటేట్సి, ఐదు చేతులా సంపాదిసుత్నాన్టట్. ఎదవ, చినన్పుప్డు 
ఎనక బెంచీలో కూచుని ఏరు సెంగపపుప్ండలు తినేవాడు కాల్సులో కూరుచ్ని. నేనెపుప్డూ ఫషేట్. అయితే మాతర్ం, ఇవాళ వాడు కోటీశవ్రుడు, 
మనం నందీశవ్రుడిలా, సిథ్రంగా, ఎదురుగాగ్ కూరుచ్ని ఆపరూట్య్నిటీ కోసం ఎదురుచూడడ్వే సరిపోయింది..హు. ఆ విశిశ్ గాడు, వెబ సైటుల్ 
అమేమ్సి లచచ్లు సంపాదించేసాడు. చీ నా బతుకు, థూ..లాభం లేదు ఏదో చెయాయ్లి.." అంటూ ఉండగానే అపర్యతన్ంగా పాట 
నోటికొచేచ్సింది "ఎవరో రావాలీ, ఈ బొజజ్ని కరిగించాలి, నాకు కొతత్ ఉజోజ్గం ఇవావ్లి, లచచ్లు కురిపించాలీ...ఎవరో....రావాలీ..". 
అనంగానే వచేచ్సింది మా పెదద్ది.  

"నానాన్, ముందు నువువ్ షవర లోంచి బైటికి రావాలి, లేకపోతే మాకెవవ్రికీ వేణీణ్ళుళ్ మిగలవు..." అంది అరుసూత్. పరశు వేరు 
చూసిన పాములా గప చిప అయిపోయి బైటికొచిచ్, తయారై, ఏదో తిండి అయిందనిపించాను.  

 
"పోనీ కేటరింగ మొదలెడదావేవిటే, చకక్గా నాలుగు రకాలు చేసుకోవచుచ్" అనాన్ను మా లేడీస తో.  
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"కేటరింగ అంటే వండి వేరేవాళళ్కి ఇవావ్లి, మనం తినేయ కూడదు. అయినా, వందల మందికి వండాలంటే నడిడ్ పడిపోతుంది, 

మీరు కనీసం కూరముకక్నాన్ తరగరు, నావలల్ కాదు" అనేసి, భోజనం ముగించి, వంటిలుల్ సదుద్కోసాగింది.  
అలా నా కేటరింగ బిజినెస కి దెబేబ్సేసింది. "పోనీ, ఇండియా, దుబాయి మరియు సైబీరియా కు చవకగా కాలింగ కారుడ్లు 

అముమ్దామా?" అనాన్ను ఆశగా.  
"ఎందుకూ, ఇపుప్డు సైక్పు లో అనీన్ ఫీర్, బొమమ్ కూడా కనబడుతుంది. ఇలాంటి పాత చింతకాయ పచచ్డి ఆలోచనలు మానేసి, 

ఏదనాన్ కొతత్గా ఆలోచించండి." అంది గినెన్లు కడుగుతూ.  
"కొతత్ కొతత్గా వునన్దీ.." అని పాడుకుంటూ మెటెల్కిక్ మా పెదద్ దెయయ్ం రూం లోకెళాళ్ను.  
అది బుదిధ్గా ఐపేడ లో పాటల వీడియోలు చూసుకుంటోంది. "నానాన్, పోనీ నిమమ్కాయ రసం అముమ్దామా? గాల్సుకి రూపాయి 

లాభం వసుత్ంది. రోజుకి లక్షమంది తాగారనుకో, మనకి నెలకి ముపైఫ్ లక్షలు లాభం తెలుసా? అంది కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్. ఎంతైనా నా 
కూతురు కదా, నా పోలికలే. ఎవరన్ని ఏం లాభం. అందుకే దానోన్మాటు దగగ్రకి తీసుకుని ఓదారాచ్ను. 

 "నా లెఖఖ్ కరెకేట్ కద నానాన్?" అంది. 
 "లెఖఖ్ కరెకుట్గానే వుంది, లకేక్ దెబబ్కొటేట్హింది.." అనాన్ను నిటూట్రుసూత్ను.  
పోనీ చిటీట్లు మొదలెటిట్, అది కాసత్ పెరిగి, ఓ లక్ష డాలరల్యాయ్కా, బోరుడ్ తిపేప్సేత్? ఈ ఆలోచన చెపప్గానే మా ఆవిడ నా పాదపీడనం 

చేసి, టూత బెర్షుష్ పెటిట్ కంటోల్ పొడిచింది. ఆవిడ భావం అరథ్ం అయియ్, నేను నోరు మూసుకూక్రుచ్నాన్ను. పో...నీ..ఆడవాళళ్ చీరలూ, కురాత్లూ, 
పైజమాలు, చూడీ దారూల్, ఇండియానించి వచేచ్వాళళ్ చేత తెపిప్ంచి, ఒకటికి డబల రేటు పెటేట్సి, అమేమ్సేత్?  ఇదీ చెపాప్ను లేడీస కి.  

ఆవిడ వినంగానే "ఛీ, ఆడంగి అబబ్నన్ లాగ గుడడ్ముకక్లముమ్కుంటానంటారా? మా చినన్పుప్డు లూనా మీద చీరల మోపులు 
కటుట్కుని వచేచ్వాడు వీరాసావ్మి. అలా అముమ్కోవడవా? మానానన్కి తెలిసిందంటే ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటారు." అంది కోపంగా.  

మన చీరల వాయ్పారం మావగారికి కొడుతుందని భయపడి వదిలేసాను. 
"పోనీ టూయ్షనుల్ చెపప్ండి. లెఖఖ్లు చెపప్మని బోలుడ్ మంది అడుగుతునాన్రు కదా" అంది మా లేడీసు. అసలే మనకి తిరం తకుక్వ. 

ఇంటోల్ పిలల్లకి దికుక్లేదు బైటపిలల్లకి తిర్ డి సినిమా చూపిసాత్ననాన్టట్ వెనకటికెవడో. అందుకే బొజజ్ మీటుకుంటూ ఆలోచిసూత్ంటే, మా పెదద్ 
దెయయ్ం వచిచ్  

"అవునాన్నాన్, నువువ్ లెఖఖ్లు చెపుప్, నేనూ హెలప్ చేసాత్ను" అంది.  
ఆమాట వినంగానే, "మూగోడి పాటకి చెవిటోడు దరువేసినటుల్ంటుందని" కించితుత్ వగచి, సునిన్తంగా తిరసక్రించాను, దాని 

సునిన్తమైన మనసు గాయపడుంటుంది.  
అది, "మీఖరమ్" అనన్టుట్ ఓ చూపు చూసి సైకిల తొకుక్కోడానికి పోయింది.  
ఇంతలో చినన్ దెయయ్ం లేచి "నా....నాన్ఆ.." అని ఒక రంకె పెటిట్ంది. మరుక్షణం లో పైకెళిళ్ మధాయ్హన్ సేవలు చేసి దానిన్ కిందకి 

తెచాచ్ను. అపుప్డొచిచ్ంది మెరుపులా ఒక ఆలోచన.  
"డాడీ డే కేర" పెటేట్యనా పోనీ? అనాన్ను.  
"అపుప్డు మా అమమ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటుంది" అంది కోపంగా.  
"ఐయితే, మంచి రోజు చూసుకుని మొదలెటట్నా" అని అడిగాను వెంఠనే.  
ఒకక్ మొటిట్కాయ మొటిట్ "ఛంపుతాను"అంది వచేచ్ నవువ్ ఆపుకుంటూ, లేని కోపం తెచుచ్కుంటూ.  
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"పోనీ మనిదద్రం వెబ సైట లో వేలానికి చెరికో కిడీన్ అమేమ్సి, వచిచ్న డబుబ్తో ఒక గేస సేట్షన కొనేదాద్ం" అనాన్ను ఆశగా.  
"కొంటాం సరే, మరి ఆ గేస షేట్షన సరిగాగ్ నడవకపోతేనో?" అంది మా ఆవిడ సాలోచనగా.  
"ఏవుందీ. మళీళ్ గేస సేట్షన అమేమ్సి, మన కిడీన్లు మనం తెచేచ్సుకోవడమే" అనాన్ను మామూలుగా.  
అవిడ తలకొటుట్కుంటూ పిలల్ని తీసుకుని పైకెళిళ్ంది నడుం వాలచ్డానికి. నా బుఱఱ్ ఎకక్డా ఆగటేల్దు. కాసేపు ఆవకాయల బిజినెస 

చేసింది. దాంటోల్ ఏవో జీవాలు కనబడడం వలల్ ఈ దేశంలో అధికారులు నాకు భారీ జరిమానా లేదా మరియు జైలు శిక్ష వేసిన కారణాన అగి 
ఆగిపోయింది. ఆనక ఇళుళ్ కొనుట మరియు అముమ్ట అనే వాయ్పారం చేసింది. నాలుగు లోనులు పెటిట్ రొండు బొమమ్రిలుల్లు కొంది. 
ఒకదానిలో అదెద్వాడు మందుల తయారీ కంపెనీ పెటాట్డు. రెండో ఇంటివాడు రోజూ పెళాళ్నిన్ కొటట్డంతో, ఓ రోజు అది వాడి పీకి పిసికేసింది. 
అకక్డ ఇపుప్డంతా పోలీసుల మయం. దాంతో ఆబిజినెస హుష కాకి. బంగారం బిసెక్టుల్ కొని దాచి, రేటు పెరిగాకా అమేమ్ బిజినెస చేసింది. 
ఒక పటట్పగలు ఇదద్రు చీకటి దొంగలు డిటెకట్ర పుచుచ్కు వచిచ్, నేరుగా బిసెక్టుల్ తీసేసుకుని,  ఫాసట్ గా కారెకేక్సి వెళిపోయారు. దాంతో మన 
బంగారం మంచిది కాదని తేలిపోయింది. ఆనక టార్వెలింగు జాబ చేసింది, పిలల్లూ పెళాళ్వూ బెంగెటేట్సుకుని చికిక్ సగమైపోయి, నేను హోటల 
తిండి పడి బలిసి రెండైపోయి, లంక మేత గోదారి ఈత లా, సంపాదించిన డబుబ్ సాంతం విమానాలకు పోసి, ఆరోగయ్ం అర సగమైపోయి, 
అలా అదీ ఆగిపోయింది.  

ఇంక ఆలోచించే ఓపిక లేక నేనూ పైకెళిళ్ మంచం మీద ఓ మూలగా నడుం వాలాచ్ను. ఎంత ఆలోచించినా డబొబ్చేచ్ మారగ్ం 
కనబడలేదు. నిదర్ పటట్లేదు. అటూ ఇటూ దొరుల్తునాన్ను అకక్డకక్డే. పిలల్ని పడుకోబెటిట్ పకక్న చేరింది పెళళ్ం. 

 "ఏవండీ" అంది మెలిల్గా.  
"ఆ చెపుప్" అనాన్నేన్ను దిగులుగా.  
"ఊరికే అనాన్నండీ. మనకెందుకొచిచ్న వాయ్పారాలు. పిలల్ల చదువులకి డబుబ్ బేంకులో వేసుత్నాన్ము. మరో పదేళళ్లో ఇలుల్ 

విడిపించేసుకుటాము. చినన్దో, పెదద్దో ఒక ఉజోజ్గం వుంది. నెల తిరగాగ్నే వాడు డబుబ్లు జమ చేసేసాత్డు. అవసరమైన మేరకు ఖరుచ్ 
పెటుట్కుంటునాన్ం, నాలుగు రకాలూ చేసుకు తింటునాన్ం. ఇంతకనాన్ ఏం కావాలండీ? ఆ డబుబ్లూ వదుద్, వాటితో వచేచ్ జబుబ్లూ వదుద్. 
ఇలాగే బావుంది. అపుప్డపుప్డూ ఓ మాటు, ఏదో, అలా అనిపిసుత్ంది. మళీళ్ అదే తగిగ్పోతుంది. ఈ వెఱిఱ్కి అంతెకక్డా?" అంది నవువ్తూ.  

  "అంతే అంటావా?" అనాన్ను అనుమానంగా. అవుననన్టుల్ తల ఊపుతూ అంది  
"సాయంతర్ం పెసరటుల్ పోసుత్నాన్ను. మన విసుస్ గారు, అనన్పూరణ్ వాళళ్ని పిలవండి".   
"పిలుసాత్ను గానీ, నాకు మాతర్ం ఉలిల్పాయలు, జీలకరర్,  నెయియ్ ఎకుక్వ వెయాయ్లి.." అనాన్ను నిదర్లోకి జారుకుంటూ.  
మా లేడీసు నవివ్ంది "అలాగే, తమరి చితత్ం" అంటూ.    
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